
bytabb 

LYSSNA PÅ 

MINA PROFETER 
Gudomlig Barmhärtighet och Gudomlig Rättvisa 

Fader Edward D. O’Connor C.S.C. 



2 

 

  



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LYSSNA PÅ MINA PROFETER 

 
Gudomlig Barmhärtighet och Gudomlig Rättvisa 

 

 
av 

 

 

Fader Edward D. O’Connor C.S.C. 
 

Professor i teologi 



4 

 

Nihil obstat 

 Eugene Gorski C.S.C. 

 

Imprimatur 
”Jag har tagit del av skriften och kan rekommendera Imprimatur” 

Kardinal Anders Arborelius OCD Biskop av Stockholm 
12 december 2017 

 

    Jag vill tacka fader O’Connor och Claire Schaeffer (förläggare) för att de 

välvilligt gett mig tillstånd att översätta och publicera detta manuskript på svenska 

samt Pater Joseph Maria i Jönköping för goda råd och uppmuntran.  

    Fader O’Connor, som är professor i teologi, har mängder av fotnoter och 

bibliografiska referenser i sin bok, av vilka jag har uteslutit en hel del i mitt 

manuskript. De som har stort intresse för sådant kan beställa den amerikanska 

boken från förlaget (se nedan).  

    Jag vill också tacka Dick Fäldt, Martin Johansson, Henrik Jutbring, Elisabeth 

Eaton och Hans Eklund utan vilkas datakunskaper och annan hjälp mitt manuskript 

skulle blivit liggande och samlat damm. 

    Ett särskilt tack till Pater Frans-Eric T.O.R. på Franciskusgården som föreslog 

att jag skulle översätta boken. 

Johannesgården 18 juli 2018 

Johannes Abrahamsson 

översättning och layout 

 

Vill ni att denna bok skall fortsätta tryckas och delas ut gratis? 

 Då behövs gåvor till tryckkostnader! 

 Bankgiro 334-0387       Plusgiro 912984-2 

Eller swisha till 1232168912 
Kontona tillhör den ideella föreningen “Mina profeter” 

 

Denna bok får inte säljas! 

 
Copyright 2011 Queenship Publishing – All Rights Reserved 

www.queenship.org 

 

Svenska boken utges av 

Ave Maria Publikationer 

http://www.queenship.org/


5 

 

 
 

 

INNEHÅLL 

Förord                                                                                                           7 

Inledning                                                                                                                9 

De väsentligaste visionärerna                                                                              14                                                                                                                               

                                                                                                                    

I. TOLKNING AV VÅR TID                                                                           19         

     A. Barmhärtighetens tid skall följas av Rättvisans tid                              19                                

     B. Gud är missnöjd med dagens värld                                                        20 

      a. Abort                                                                                                          22 

      b. Omoral 24 

      c. Familjeliv 25 

      d. Förströelse 26 

     C. Kyrkans tillstånd 26                                                                                    

      a. Trosförlust 27 

      b. Försummelse av och tvivel på Eukaristin 28 

      c. Försummelse av bikt 30 

      d. Präster och ordensfolk i dåligt skick 31 

      e. Frimureri i Kyrkan 37 

     Slutsats: Satan har dominerat nittonhundratalet 39 

 

II. PROFETER SÄNDA ATT KALLA OSS TILLBAKA TILL GUD 41 

      A. Äkta profeter 41 

      B. Falska profeter 41 

      C. Tecken och under 43 

      D. Maria talar idag 45 

      E. Marias Obefläckade Hjärta 48    

      F. Världen lyssnar inte                 50                                                                                                                                

 

III. VAD SOM LIGGER FRAMFÖR OSS 53 

      A. Världen är på väg att straffas 57 

      B. Kyrkans lidande 60 

      C. Antikrists ankomst 65 

      D. Motpåven 67 

      E. Efter straffet, en välsignelsens tid 72 

      F. Marias roll 74 

      G. En ny Mariansk dogm                                                                                   79 



6 

 

   

 

IV. NÄRMARE FÖRKLARING AV DE SISTA HÄNDELSERNA  84 

 

      A. Varningen eller upplysningen    84 

      B. Det mirakulösa tecknet  88 

      C. Straffet  91 

 

       a. Naturkatastrofer  93 

       b. Ekonomiska katastrofer  96 

       c. Krig  97 

       d. Kosmiska händelser  99 

       e. Eld från himlen  100 

       f. Tre dagars mörker  102 

       g. Hemligheterna i Medjugorje  104 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

.     D. Enskilda länders roller      105 

 

      E. Den välsignade tiden som skall komma  111 

 

       a. Nya himlar, ny jord, nytt Jerusalem  111 

       b. En ny Pingst  112 

       c. Guds vilja skall ske på jorden såsom i himlen 115 

       d. Jesus återkomst  118 

       e. Inte världens slut men en ny era  119 

       f. En eukaristisk era  121 

 

V. UPPFYLLDA FÖRUTSÄGELSER OCH OUPPFYLLDA    125                         

      A. Förutsägelser som redan uppfyllts  125 

      B. Förutsägelser som tillsynes är ouppfyllda – särskilt om  

      Johannes Paulus II och hans efterträdare 134 

 

VI. TIDSLINJE  140 

 

VII. SAMMANFATTNING  155 

 

TILLÄGG I: BIBLISKA HÄNVISNINGAR  157 

 

TILLÄGG II: BIOGRAFISKA REFERENSER  162 

 



7 

 

 

 

FÖRORD 

 

     

       

    Fader Edward O’Connor CSC, tidigare professor vid University of Notre Dame, 

Illinois USA, är en klassisk teolog, öppen för uppenbarelser och deras urskiljande. 

Han vet hur man känner igen falska visionärer och försvarar de som blivit orättvist 

misskrediterade genom de missförstånd som vanligen uppstår på detta område. I 

föreliggande bok framhåller han betydelsen och de främsta intentionerna i den 

Välsignade Jungfruns senare uppenbarelser: Vad vill hon säga oss? 

    Som pionjär i the Charismatic Renewal, har Fader O’Connor undersökt de 

amerikanska uppenbarelserna mycket grundligt. Han har också försvarat visionärer 

som utsatts för orättvisa repressalier (utan större framgång än jag själv har haft!).                                                                                                                                                                                              

    Hans bok söker ge en grund till försoning mellan det andliga fenomenet 

uppenbarelser och de kanoniska undersökningar som gjorts om dem. Olyckligtvis 

har de två ofta varit oense. 

    Visionärerna har uppenbarligen haft en upplevelse men kan inte bevisa det. Ofta 

har de varit i kontakt med Kristus eller den Välsignade Jungfrun. Ändå är de 

förpliktade att lyda Kyrkan enligt Kristus ord till Sina apostlar: ”Den som hör er 

hör Mig.” 

    När uppenbarelserna emellertid ger dem en ”gudomlig trosvisshet”, som är 

vedertagen av sådana teologer som Thomas av Aquino och Yves Congar, blir deras 

samveten sargade. 

    Denna situation är förståelig. Kyrkan, som består av 1. 150, 000,000 döpta 

katoliker (av vilka de flesta inte praktiserar sin tro), behöver fasta juridiska och 

kanoniska strukturer för att hålla ordning bland dem. 

    Kardinal Ottaviani, en mycket strikt Kanonförsvarare, avskaffade 1966 de 

kanoniska lagarna 1399#5 och 2318 som hade förbjudit (”under hot om 

exkommunikation”) publikationer som handlade om uppenbarelser som inte 

godkänts av Kyrkan. Avskaffandet av dessa två Kanonlagar gav fullständig frihet 

för vad som tidigare hade varit förbjudet (d.v.s. det är nu tillåtet för alla katoliker 

att läsa, tro på och sprida publikationer om uppenbarelser. Vi skall naturligtvis be 

om, och använda, urskiljningens nådegåva när vi läser dem ö. a.). Det tog ett tag 

för människor att fatta detta. Men fjorton år senare, 1980, började rapporter om 

uppenbarelser snabbt öka. 

    En sådan handling var utan motstycke i Kyrkan, inte minst för att Kardinal 

Ottaviani, prefekt för Troskongregationen sedan 1940, varit den störste 

motståndaren mot uppenbarelser både genom åtgärder i tysthet genom biskopar 
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och genom en dundrande publikation med titeln Christians don’t be so quick to 

catch on fire (ett citat av Dante Alighieri). Han var enligt Kanon förpliktad att fatta 

detta beslut då dessa två Kanonlagar tillhörde lagen om det Index som påven 

Paulus VI avskaffade på begäran av biskoparna under andra Vatikankonciliet (som 

slutade 8 december 1965). 

    Vi har anledning att vara tacksamma för Fader O’Connor som har analyserat de 

paradoxala motsättningarna mellan det andliga fenomenet uppenbarelser och det 

kanoniska undertryckande som ibland brutit ut mot visionärerna. 

 

Msgr. René Laurentin 

1 februari 2009 

 

     Pater René Laurentin är en ansedd och aktad Mariansk teolog. Han brukade 

skämtsamt kallas ’Vatikanens Sherlock Holmes’ när han tidigare hade 

Troskongregationens uppdrag att undersöka inrapporterade mirakel och 

uppenbarelser. Han är idag 98 år och helt blind. Ändå har han, tillsammans med 

personliga assistenter, varit med oss på rörelsen Sant Liv i Guds pilgrimsfärder 

sedan de började, senast var han med i Rom 2015. Han har stöttat Vassula sedan 

uppenbarelsernas början. 

    Fader O’Connor fyllde 95 år i oktober 2017. Även han är idag blind. 

  Tillägg av översättaren  
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INLEDNING 

 

 

   I vår tid rapporteras det om uppenbarelser och budskap från den Välsignade 

Jungfrun Maria väldigt mycket oftare än vid någon annan tid i det förgångna. 

Enligt listan som Gottfried Hiertzenberger och Otto Nedomansky sammanställt 

(i Erscheinungen und Bottschafter der Gottesmutter Maria 1998) var det mycket  

få under de första tio århundradena. Efter det ökade de måttligt och var uppe i 105 

stycken under 1800-talet. Men under 1900-talet förekom ungefär 1. 016 

Mariauppenbarelser fram till 1992 när denna studie publicerades. Under de sista 

åtta åren av århundradet inrapporterades 29 till, vilket gör totalt 1045 

uppenbarelser av den Välsignade Modern under 1900-talet – en siffra helt utan 

jämförelse med tidigare århundradens. 
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Andra författare anger lägre siffror men deras samlade redogörelser är liknande. 

Till exempel anger Yves Chiron’s Enquête sur les Apparitions de la Vierge  

362 Mariauppenbarelser för 1900-talet fram till 1993. Om vi lägger till 36 för åren 

1994 - 1999 skulle det bli 398 för hela seklet. På liknande sätt anger Joachim 

Bouflet och Philippe Boutry i Un Signe dans le Ciel (1997) omkring 100 

Mariauppenbarelser rapporterade under 1900-talet fram till publiceringen av deras 

arbete, till vilka några fler borde läggas till för de sista åren av seklet. Peter 

Heintz’s Guide to Apparitions of our Blessed Virgin Mary, först publicerad 1993, 

anger 93 under 1900-talet fram till 1991. Varför de tre senare skulle ge så många 

färre exempel än Hierzenberger är inte klart, men alla är överens om att 

Mariauppenbarelser förekommit väldigt mycket oftare under1900-talet (särskilt 

under den sista halvan) än någonsin tidigare i historien. 

    Det har också förekommit uppenbarelser av Jesus, den Himmelske Fadern, den 

Helige Ande, änglar och helgon. Men ändå, den stora majoriteten har varit 

Marianska. Och tillsammans med dessa uppenbarelser har det ofta mottagits 

budskap från dessa himmelska varelser. 

   Det är naturligtvis omöjligt att ange exakta antal i en sådan här sak, särskilt om vi 

håller i minnet att många privata uppenbarelser inte blir publicerade. I alla fall är 

det säkert att under 1900-talet har många fler uppenbarelser och himmelska 

budskap inrapporterats än under något föregående århundrade. Lika överraskande 

är det faktum att så lite uppmärksamhet har ägnats åt dessa rapporter. 

    Som jag nämnde i boken ’I Am Sending You Prophets’ avfärdar sekulära media 

dem utan vidare som fantasifoster men eftersom nästan alla sker under katolskt 

hägn kunde man förvänta sig att åtminstone katolska media skulle rapportera om 

dem – inte nödvändigtvis som autentiska men som värda att beakta. Men så är 

knappast fallet. Katolska media har på det hela taget ignorerat detta ämne, utan 

tvekan av rädsla för att uppfattas som godtrogna. 

    Det finns faktiskt några tidningar och nyhetsbrev som ägnar sig särskilt åt dessa 

saker. I vårt land (USA) har vi The 101 Times och Signs and Wonders. I Frankrike 

finns Chrétiens Magazine, och i andra länder ytterligare några. En del 

publikationer är hängivna en särskild uppenbarelse, såsom Medjugorje Magazine 

och Garabandal Journal, eller till och med en särskild visionär, t.ex. True Life in 

God Magazine, som främjar Vassula Rydéns arbete. Men dessa publikationer 

cirkulerar nästan bara inom vad som kan kallas ’den inre cirkeln av troende’ och 

ignoreras i stort sett av folk i allmänhet. 

    Även om man avfärdar uppenbarelser som fanatiskt nonsens utgör de ändå ett 

fenomen av sådana dimensioner att de kräver en undersökning, i synnerhet av 

prästerskapet. Antalet människor som uppenbarelseplatserna drar till sig är enormt. 
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Guadalope drar till sig ungefär tio miljoner pilgrimer varje år. Lourdes, Fatima och 

Czestochowa omkring 5 miljoner vardera. 2008 registrerade Medjugorje att  

1. 364. 100 kommunioner hade distribuerats, förmodligen var inte antalet pilgrimer 

fullt så högt. Garabandal, Betania och Akita drar dessutom till sig stora 

folkmassor. Och förutom de pilgrimer som reser till dessa platser tillhör många fler 

bönegrupper som inspirerats av uppenbarelserna. Runtom i hela vårt land (USA) 

dras folk i tusental till Mariakonferenser för att höra vad Vår Fru har sagt och för 

att besvara Hennes kallelser. Böcker som berättar om uppenbarelserna och 

rapporterar om de mottagna budskapen räcker för att fylla åtskilliga 

bibliotekshyllor. 

    De flesta människor, i synnerhet prästerskapet, tar inte dessa rapporter på allvar 

utan viftar bort dem som illusioner. Många av uppenbarelserna visar emellertid 

starka bevis på äkthet. Människorna som är involverade är vid sina sinnens fulla 

bruk och balanserade, nära Herren och trogna Hans läror. Budskapen själva är 

solida i sina läror och har haft kraftfulla effekter genom omvändelser av människor 

och att dra dem närmare Gud. De har ofta bestyrkts genom mirakel. 

    Jag antyder inte att vi skall acceptera sådana rapporter okritiskt. Det är rätt att 

vara mycket försiktig med att tro på vem som helst som gör anspråk på att ha fått 

ett direkt budskap från Gud. Som vi skall se i kapitel II B har visionärerna själva 

ofta blivit varnade att ’testa’ alla andar som kommer till dem. 

    Men att vara försiktig och diskret betyder inte att vara avstängd. Visioner, 

uppenbarelser och budskap från Gud, som alltid är extraordinära, är en normal del 

av det kristna livet. De förekommer mycket rikligare än vad som i allmänhet är 

känt. Påven Johannes Paulus II själv förklarade: ”Kyrkan är mission! Idag behöver 

hon också ’profeter’ som kan återuppväcka tron på Guds uppenbarade Ord som är 

rikt på barmhärtighet i samhället.” 9 juni 2004. 

                                                                                                                        

Biskopen av Chemu i Sydkorea, Paul Tchang-Ryeol Kim, gick så långt som att 

säga:  

     ”Man kan inte leva ett liv i tro med enbart den offentliga uppenbarelsen. Det är 

så därför att troslivet är en levande gemenskap med Gud. En Kyrka som enbart 

bestod av organisation, dogma och teologi skulle vara en kall, livlös organisation. 

Kyrkan kan bli en levande kropp fylld av vitalitet bara om den Helige ande är 

verksam i sakramenten och i hierarkin och dessutom upplyser och vägleder var och 

en av de trogna. Detta är själva orsaken till att vår Kyrka oförtröttligt har försvarat 

behovet av, och den viktiga rollen för, privata uppenbarelser trots de ständigt 

återkommande falska privata uppenbarelserna och deras skadliga inflytande.” 

Pastoralbrev, Påskdagen 1999 
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    Att ignorera dessa rapporter utan att överväga dem försätter oss i allvarlig fara 

att ignorera Herren Själv. I min föregående bok I am Sending You Prophets (Matt 

23:34. I svenska bibeln säger Jesus här: ”Därför skall jag sända er profeter” ö. a.) 

gav jag exempel på uppenbarelser och profetiska budskap som har blivit erkända 

av Kyrkan genom seklerna. Föreliggande bok är en översikt över de nutida 

budskapen, av vilka de flesta ännu inte erkänts på något auktoritativt sätt. 

    Att presentera alla nutida profeter skulle vara en enorm uppgift långt bortom 

min förmåga även om det skulle vara möjligt att säkert fastställa vilka som 

förtjänar att inkluderas i ”alla”. De klassiska uppenbarelserna i Lourdes, Fatima 

etc. kommer inte att behandlas här förutom någon enstaka gång som referenser. Jag 

kommer att fokusera på uppenbarelser och lokutioner (inre röster) som förekommit 

efter Fatima, särskilt efter 1950, men även under den perioden försöker jag inte 

täcka in alla som har rapporterats. Biografin ger en kort redogörelse av de som 

citerats här. Det faktum att den eller den visionären inte är inkluderad är inte 

nödvändigtvis ett tecken på att jag avvisar hans eller hennes äkthet, det är mer 

sannolikt en indikation på min undersöknings begränsningar. 

    Mycket få av dessa ’profeter’ har fått officiellt godkännande från Kyrkan. 

Många av dem har Kyrkan inte uttalat sig om alls. I ett ansenligt antal fall har den 

lokale biskopen varit tämligen negativ, men utan att verkligen förkasta 

uppenbarelsen. I vilket fall som helst är inte en biskops bedömning avgörande och 

definitiv, så jag har känt mig fri att citera dessa omtvistade ’profeter’ då jag har 

angett biskopens inställning så långt jag känner till den i de biografiska 

referenserna. (Det bör hållas i minnet att Kyrkan nästan aldrig ger sitt godkännande 

till en uppenbarelse eller liknande innan den avslutats, även om hon uppenbarligen 

håller på att göra så beträffande Medjugorje.) 

    Som jag förklarade i min föregående bok betecknar ordet ’profet’ inte någon 

som förutsäger framtiden utan någon som Gud har givit ett budskap att 

vidarebefordra till andra. Då många av ’profeterna’ som presenteras här har gjort 

förutsägelser, är det inte i första hand av den anledningen som de citerats utan för 

att Gud verkar ha talat genom dem. 

    Att leverera äkthetsbevis för alla dessa profeter skulle bli ett alltför stort företag 

att åta sig i en enda bok. Allt jag kan säga är att jag har försökt använda urskillning 

när jag samlat material endast från de som verkat trovärdiga. Några av dem känner 

jag ganska bra, andra inte lika bra, men jag är imponerad av deras budskap och de 

bestyrkande vittnesmålen. Å andra sidan utgör några av budskapen allvarliga 

problem, t.ex. när de förefaller motsäga varandra eller att de visat sig oriktiga 

genom de faktiska händelserna. Dessa svårigheter kommer att presenteras öppet 

vare sig förklaringen är uppenbar eller inte. Jag kan faktiskt ha gjort misstag i mina 

bedömningar, i själva verket förefaller det osannolikt att ett sådant här projekt 

skulle kunna genomföras utan misstag. Därför erbjuds texterna helt enkelt för 
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övervägande. 

    Jag kommer att tala om dem som visioner eller budskap från Jesus, den 

Välsignade Modern etc., inte för att ta för givet att detta är ett fastställt faktum utan 

helt enkelt för att återge vad visionärerna eller de som tar emot inre röster säger. 

Huruvida något enskilt anspråk är rättfärdigt är en fråga jag överlämnar till dem 

som gör en djupgående studie av fallet ifråga. Att upprepa uttrycket påstådda om 

och om igen för varenda uppenbarelse skulle försvåra läsandet av denna bok, så jag 

ber läsaren att komma ihåg att det alltid är avsett så. På samma sätt kommer jag att 

tala om profeter, visionärer, lokutionister, etc., inte som om jag bekräftade deras 

anspråk, utan bara för att citera de anspråk de gör. 

   Seers (eng.) och visionärer tar jag som synonyma uttryck för människor som haft 

någon sorts vision av en himmelsk gestalt (alla sorters visioner som anges av 

Johannes av korset i Bestigningen av berget Karmel inräknade). Locutionist (eng.) 

avser någon som har hört ett budskap i ord utan att se en vision. Ibland är det svårt 

att avgöra vilket uttryck som skall användas. Många av de människor som citeras 

här talar eller skriver bristfällig engelska. Det är inte min sak att rätta dem. (Några 

av Nya Testamentets författare skrev dålig grekiska men vi rättar inte dem.) Gud 

väljer ofta talespersoner som inte kan läsa eller skriva. Vårt ansvar är att ägna 

uppmärksamhet åt vad de säger, inte att käbbla om deras grammatik. 

    Fastän de flesta budskapen verkar stämma överens med varandra är en samling 

av detta slag ett farligt företag. Förutom risken att införliva material som inte är 

äkta finns det stora svårigheter att korrelera budskap givna i olika perspektiv och 

vokabulär. Vart och ett är bara en del av helheten och hur de förhåller sig till 

varandra är inte alltid uppenbart. Därför vill jag inte kalla mitt arbete för en syntes. 

Jag har samlat grupper av budskap som verkar tillhöra samma ämne, satt dem i 

sådan ordning som verkade lämplig och försökt summera deras betydelse, men det 

kan vara så att några av de som satts i samma grupp inte refererar till samma sak. 

    När den först ställdes samman började denna bok med ett kapitel kallat ”Nytt 

ljus över trosläror”. Detta presenterade profetiska budskap som hade att göra, inte 

med framtida händelser utan med trosfrågor som: ”Gud Fadern, den Helige Ande, 

Guds Kärlek, Eukaristin, Ånger och Omvändelse, Behovet av bön, Fridskallelse, 

Visioner av Himlen, Helvetet och Skärselden, Kristi Liv, Upptagningens dogma 

och den Helige Josef.” Det fanns också ett åttonde kapitel: ”Jesus och Maria ber 

oss”. För att undvika att boken blev för lång har dessa kapitel strukits och kommer 

att publiceras senare. (De är nu publicerade i boken ”God’s Word to His People 

Today”, Queenship Publishing. Utdrag på svenska finns på www.kristenprofetia.se 

under GUDS ORD TILL SITT FOLK IDAG. ö. a.). För att göra det lättare att hålla reda 

på visionärerna har jag satt deras namn i fetstil. (Deras budskap innehåller ibland 

också rader i fetstil. Det har visionärerna själva gjort, inte jag.) Genom att skifta 

http://www.kristenprofetia.se/
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texterna fram och tillbaka har jag förlorat referenser för några av dem. Jag har 

försökt att hitta dem igen men ibland inte lyckats. 

    Trots allvaret i budskapen blandar Gud ibland in lite humor. När Nancy Fowler 

utbrast till Jesus: ”Du har en så underbar personlighet!”, svarade Han: ”Tack så 

mycket, och Jag försöker förbättra din.” (13 okt 1996). När målningen av ”Jesus, 

King of All Nations” var nästan färdig gick Hans ”Sekreterare” för att fotografera 

den. När hon närmade sig slutet av filmrullen sade Jesus till henne: ”Jag är trött på 

att posera”. (I Will Sing of Mercy, p.26) 

 

 

DE VÄSENTLIGASTE VISIONÄRERNA 

 

    För att fullborda denna Inledning skall jag ge en kort beskrivning av några av de 

mer framstående visionärerna. Information om de andra kommer att ges i 

Appendix II. 

 

    Maria Esperanza (1928 – 2004) var en kvinna från Venezuela vars visioner 

började vid 5 års ålder. 1955 uppenbarade sig den helige Don Bosco för henne och 

tillkännagav att hon skulle möta sin blivande make, vilket faktiskt hände precis den 

dagen. Padre Pio blev hennes andlige rådgivare och han uppenbarade sig för henne 

på sin dödsdag (när hon var i Venezuela) och tillkännagav att hon skulle fortsätta 

hans verk.  

    Vår Fru uppenbarade sig flera gånger från 1976 till 1984 och bad att ett 

landområde i Betania, 28 mil från staden Caracas, skulle tillägnas henne. Från och 

med 1984 bevittnade andra människor (mellan 1000 och 2000) många av 

uppenbarelserna. Hennes biskop, Pio Bello från stiftet Los Teques, ledde 

personligen en undersökning och 1987 publicerades hans slutsats: ”Dessa 

uppenbarelser är autentiska och av övernaturlig karaktär”. Han talade emellertid 

inte uttryckligen om budskapen. 2009 förklarade hans efterträdare 

uppenbarelseplatsen vara en ”Mariansk stiftshelgedom åt ’Maria, alla Folks och 

Länders Försonerska.’ ” 

 

Den heliga Faustina (syster M.Faustina Kowalska 1905 - 1938) var en sjuklig 

dotter i en fattig polsk familj som nästan inte fick någon utbildning alls som barn. 

När hon var 18 år ledde en uppenbarelse av Jesus henne till Warsawa där hon så 

småningom blev antagen hos Vår Fru av barmhärtighetens systrar. Jesus och Maria 

uppenbarade sig ofta för henne och bad henne att sprida andakten till den 

gudomliga barmhärtigheten genom den Gudomliga Barmhärtighetens rosenkrans 

och andra andakter. 1939 bad Herren henne, visande sig själv som 

”Barmhärtighetens Jesus”, att låta måla av Honom på detta sätt. Målaren Eugen 
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Kazimierowski fick av Systrarnas andliga rådgivare Fader Sopocko uppdraget att 

göra målningen 1934. 

 

    Garabandal är en by i norra Spanien där ärkeängeln Mikael uppenbarade sig 

flera gånger för fyra små flickor, Conchita Gonzáles, Maria Dolores Mazon, 

Jacinta Gonzáles och Mari Cruz Gonzáles, i juni och juli 1961. Senare började Vår 

fru av Berget Karmel uppenbara sig för flickorna och samtala med dem. Den 18:e 

oktober gav Maria dem budskapet: ”Vi måste göra mycket botgöring och många 

offer. Vi måste besöka det Välsignade Sakramentet ofta. Men framför allt måste vi 

vara mycket goda, för om vi inte är det kommer vi att bestraffas. Bägaren är redan 

på väg att fyllas och om vi inte ändrar våra liv skall det komma ett stort straff.” 

    Den 18 juli 1962 tillkännagav Conchita att ett stort mirakel skulle ske där som 

ett tecken för alla. 1965 sade hon att före miraklet skulle det komma en varning i 

vilken alla människor i världen skall få se sig själva som de är i Guds ögon, med 

alla sina synder uppenbarade för sig. Den 18:e juni 1965 gav ärkeängeln Mikael 

det sista budskapet i Marias namn. 

    Efterträdande biskopar i Santander, det stift i vilket Garabandal ligger, har 

upprepade gånger påstått att ”det fanns inget övernaturligt ursprung för 

uppenbarelserna.” 

    Påven Paulus VI mottog emellertid Conchita i en privat audiens och gav henne 

sin välsignelse tillsammans med hela Kyrkans, men utan att göra något uttalande 

om giltigheten för uppenbarelserna. När Joey Lomangino och en vän frågade Padre 

Pio om den Välsignade Jungfrun verkligen uppenbarade sig i Garabandal svarade 

han enkelt ”Ja!”                  www.garabandal.org      

 

    Don Stefano Gobbi (1930 - 2011), en paulinsk präst från Milano i Italien som 

var djupt bekymrad över präster som lämnade Kyrkan for till Fatima på 

pilgrimsfärd 1972. Där blev han inspirerad att starta ”Marian Movement of Priests” 

för de som, under beskydd av Marias Obefläckade Hjärta, skulle vara trogna 

Kyrkan och den Helige Fadern. Ett år senare började han skriva ner tankar som 

kom till honom, uppenbarligen inspirerade av den Välsignade Jungfrun. När de 

spreds av hans andlige rådgivare blev de accepterade i vida kretsar som autentiska 

budskap från Vår Fru. De har samlats och publicerats under titeln To the Priests, 

Our Lady’s Beloved Sons (förkortat till TTP i texterna).   www.mmp-usa.net 

 

    Julia Kim (1947-). I Naju, Sydkorea, konverterade Julia, hennes man och deras 

fyra barn till katolicismen från presbyterianismen 1981. En staty av den 

Välsignade Jungfrun som gavs henne började gråta tårar den 30 juni 1985 och detta 

åtföljdes av många andra mirakel som beskrivs i kapitel IIC. Den 18 juli 1985 

http://www.garabandal.org/
http://www.mmp-usa.net/
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började statyn bli levande för Julia och ge henne budskap. Även Jesus, såväl som 

helgon och änglar, uppenbarade sig för henne. 

    Ärkestiftet i Kwangju har varit extremt fientligt inställt. I december 1994 utsågs 

en kommission för att undersöka Julias upplevelser, som mest bestod av personer 

som redan var emot dem. Efter tre år, under vilka bara ett kort besök gjordes i 

Julias hem och kapell, utfärdade Ärkestiftet en deklaration (1 januari 1988) som 

förkastade det som påstods ha hänt där. Påven Johannes Paulus II inbjöd emellertid 

Julia att delta i hans privata Mässa den 31 oktober 1995, där han själv bevittnade 

att Eukaristin hade förvandlats till synligt kött och blod i hennes mun (ett foto av 

detta finns i amerikanska boken. ö.a.). Påven uppmuntrade dessutom de koreanska 

biskoparna att dela de underbara nådegåvorna i Naju med andra i Asien. Den 19 

januari 2008 hotade ärkebiskopen i Kwangju alla pilgrimer som kom till Naju med 

exkommunikation, och förvisade Fader Chang som stödde Julia. Kardinal Ivan 

Dias, prefekt för Evangelisationskongregationen, svarade att denna 

exkommunikation inte var giltig och att Fader Chang skulle återinstalleras. Som ett 

resultat av detta gjorde Ärkebiskopen ett personligt besök i Julias kapell den 2 juli 

2008 och talade på ett vänskapligt sätt till människorna där. I april 2008 tog 

Troskongregationen över fallet Naju och den 30 mars 2011 skrev Kardinal Levada 

till Ärkebiskop Kim: ”Det är uppenbart att de så kallade ’mirakulösa’ händelserna i 

anslutning till Naju nu har blivit mer excentriska. Händelserna som involverar Julia 

Kim, vilka hennes följeslagare presenterade för Troskongregationen, förefaller 

nästan inte ha någon anknytning alls till äkta kristen andaktsövning.” 

www.najumary.or.kr/English  

 

    Medjugorje: I denna lilla by i vad som då var kommunistlandet Jugoslavien 

började Maria uppenbara sig den 24 juni 1981 för sex barn: Ivanka Ivanković, 

Mirjana Dragicević, Maria Pavlović, Vicka Ivanković, Ivan Dragicević och Jacov 

Colo. Hon fortsatte i flera år att ge dem dagliga budskap, framför allt om 

omvändelse, tro, bön, botgöring och frid. Hon anförtrodde dem också tio 

hemligheter om framtida händelser. En del är så förskräckliga att visionärerna inte 

kan tänka på dem utan att gråta. Tre av visionärerna (Mirjana, Ivanka och Jakov) 

har tagit emot alla tio hemligheterna och Maria talar inte längre till dem utom vid 

speciella tillfällen. De andra tre har ännu inte fått alla hemligheterna och Maria 

uppenbarar sig fortfarande för dem varje dag. När den sista hemligheten blivit 

avslöjad för alla sex visionärerna skall händelserna som kungjorts börja ske. 

    Medjugorje tillhör Mostar’s stift. Msgr Pavao Žanić, biskop vid tiden för de 

första uppenbarelserna, intog efter att ha varit ganska välvillig till en början en 

negativ inställning mot de rapporterade uppenbarelserna. Hans efterträdare biskop 

Perić har varit ännu mer fientlig. I ett brev från den 2 oktober 1997 till tidskriften 

Famille Chrétienne förklarade han som sin personliga åsikt att inget övernaturligt 

http://www.najumary.or.kr/English
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har ägt rum där. (Enligt Wayne Weible tror inte biskop Perić heller på 

uppenbarelserna i Lourdes, Fatima och andra uppenbarelser.) 1991 förklarade 

biskopskonferensen i Jugoslavien att ”det kan inte bekräftas att dessa saker handlar 

om övernaturliga visioner eller uppenbarelser.” 

    Å andra sidan gjorde, vilket kommer att nämnas i kapitel II F, Kardinal 

Christoph Schönborn, Ärkebiskop i Wien och medlem av Troskongregationen, ett 

ofta publicerat besök i Medjugorje den 29 december 2009, där han höll ett långt tal 

i St Jakobs Kyrka och senare förklarade Medjugorje vara en av de största 

pilgrimsorterna i världen och till vilken han definitivt ville återvända. Msgr 

Slawomir Oder, prokurator för påvens saligförklaring, förklarade att ”Johannes 

Paulus II ville resa till Medjugorje för att gå till bikt”. Andra vittnen bekräftar att 

han skulle ha tyckt om att resa dit för att tjäna pilgrimerna. 

    Slutligen, den 17 mars 2010, tillkännagavs att en internationell kommission 

bestående av 17 medlemmar ledda av Kardinal Camillo Ruini var utsedd för att 

undersöka uppenbarelserna i Medjugorje – första gången Kyrkan någonsin har 

gjort en sådan sak innan uppenbarelserna avslutats.   www.medjugorje.org  

 

    Ida Peerdeman (1905 - 1996) var en kvinna i Amsterdam, Holland, som Vår 

Fru uppenbarade sig för 56 gånger från 1945 till 1959 under titeln ”Vår Fru av Alla 

Länder.” Hon visade en bild av sig själv stående på en glob med korset bakom sig 

och bad att denna bild skulle mångfaldigas. Hon dikterade också en bön att läsas. 

Slutligen sa hon att en ny dogm som förklarade henne vara ”Medfrälserska, 

Förmedlerska och Försvarare” skulle tillkännages som den slutliga Mariadogmen. 

    1996 gav Msgr. H. Bomers, biskop av Haarlem, tillåtelse för offentlig vördnad 

av ”Vår Fru av Alla Länder.” Den 31 maj 2002 utfärdade hans efterträdare biskop 

Jozef Marianus Punt ett offentligt brev som förklarade: ”Jag har kommit till den 

slutsatsen att uppenbarelserna av Vår Fru av Alla Länder i Amsterdam har ett 

övernaturligt ursprung.” 

 

    Berthe Petit (1870 - 1943), en belgisk kvinna, hade uppenbarelser av Jesus och 

Maria ända från barndomen. Jesus sade till henne att ”världen måste vigas till Min 

Moders Sorgsna och Obefläckade Hjärta såsom den är vigd åt mitt.” Att få detta till 

stånd var hennes uppdrag. Sjutton gånger anmodade hon påven Benedikt XV att 

verka för denna devotion, men förgäves. Kardinal Mercier i Belgien och kardinal 

Bourne i England vigde emellertid sina länder till det Sorgsna och Obefläckade 

Hjärtat. Biskoparna i U.S.A vigde sitt land till Marias Sorgsna och Obefläckade 

Hjärta den 11 november 2006. 

    I Ollignies, Belgien, upptäckte Bernardinsystrarna 1918 en målning av Marias 

Sorgsna och Obefläckade Hjärta från en okänd källa. Jesus instruerade Berthe att 

använda den för att representera devotionen. Berthe förutsade många händelser, 

http://www.medjugorje.org/
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såsom mordet på ärkehertig Ferdinand som startade första världskriget och 

invasionen av Belgien 1940. 

 

    Luisa Piccarreta (1865 - 1947), som levde i staden Corato i södra Italien hade 

mystika upplevelser ända från barndomen. När hon var 24 år fick hon gåvan att 

”leva i den Gudomliga Viljan”, den nådegåva som hon är mest känd för (kapitel 

IV, D3). 

    1899 beordrade Luisas biktfader Don Gennaro di Gennaro henne att skriva en 

redogörelse för allt som hände mellan henne och Jesus. Väldigt generad gjorde 

Luisa det i vad som blev The Book of Heaven. Senare författade hon andra skrifter. 

1938 placerade den Heliga Stolen hennes verk i Indexet över förbjudna böcker, 

vilket inte existerar längre. En kritisk utgåva av hennes verk förbereds nu under 

ledning av Ärkebiskopen Pichierri av Trani-Barletta-Bisceglie.  

    Stiftsprocessen för Luisas saligförklaring har avslutats och överlämnats till 

Kongregationen för Helgonförklaring. Hennes andlige vägledare Hannibal di 

Franca, som var den första människa som dött medan han levde ”i den Gudomliga 

Viljan”, och som Luisa hade undervisat, blev helgonförklarad 2004. 

www.divinewill.org 

  

   Vassula Rydén (1942 -) är en grek-ortodox kvinna som växte upp i Egypten. 

Hon levde ett ganska världsligt liv tills ett besök av hennes skyddsängel Daniel 

omvände henne 1985. Efter att ängeln hade undervisat henne ett tag och Satan 

hade attackerat henne häftigt, började Jesus tala och leda hennes hand när hon 

skrev ner Hans budskap. Dessa har publicerats i originalhandskrift i USA och 

England. 1995 utfärdade Troskongregationen en ”notifikation” om felaktigheter i 

hennes skrifter och rådde biskopar att inte ge henne möjlighet att tala i deras stift. 

Men kardinal Ratzinger, prefekt för Troskongregationen, förklarade senare att detta 

bara var en varning och tillade: ”Ni får fortsätta att främja hennes skrifter, men 

alltid med urskillning.” Den 23 mars 2003 gav Vassula svar på fem frågor om 

betänkligheter som kongregationen hade angående hennes skrifter. Kardinal 

Ratzinger mottog dem gillande och anmodade henne att publicera dessa svar i 

framtida utgåvor. Men den 25 januari 2007 insisterade Kardinal Levada, den nye 

prefekten för Troskongregationen, på att 1995 års Notifikation fortfarande var 

giltig. Vassula påpekade flera allvarliga fel i hans brev. Under tiden har hon 

fortsatt att tala över hela världen, särskilt till förmån för att återställa enheten 

mellan de ortodoxa och de romersk-katolska kyrkorna.     www.slig.se       

 

                                                                     Edward D. O’Connor CSC  9 juli 2001 

 

http://www.divinewill.org/
http://www.slig.se/
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TOLKNING AV VÅR TID 
 

   Huvudämnena för vår tid indikerades av Syster Faustina när Jesus instruerade 

henne att tillkännage att vi nu levde i den Gudomliga Barmhärtighetens tid som 

skulle åtföljas av en Rättvisans tid. Tidigare hade Han sagt till henne: ”Innan Jag 

kommer som den rättvise Domaren skall Jag komma som Barmhärtighetens 

Konung.”  

 

A. BARMHÄRTIGHETENS TID SKALL 

                   FÖLJAS AV RÄTTVISANS TID 
 

    Dessa uttalanden upprepas i ett budskap från Jesus till Vassula: ”Säg dem att 

Öm Barmhärtighet besöker er alla nu för att ge er styrka i de tider av prövning som 

skall komma”. (Sant Liv i Gud 20 sep 1996) 

    På den Gudomliga Barmhärtighetens festdag 2004 sade Vår Fru till Jerry 

Gilmore: ”Mina barn, på denna dagarnas dag, en dag som ingen annan, låter Jesus 

sin Barmhärtighet strömma ut, den barmhärtighet som är förlåtelse i sig själv, till 

alla som kommer till Honom med sann ånger i sina hjärtan över sina synder. 

    På denna dag strömmar min Sons kärlek, den kärlek som besegrar all synd, ut ur 

Hans Heliga Hjärta som en mäktig flod över allt land. På denna dag stryker Jesus 

bort alla timliga straff för synder i det förgångna för att ni skall förstå storheten i 

Hans kärlek, den kärlek som är bortom alla mänskliga mått. På denna dag är min 

Jesus armar vidöppna för att omfamna alla syndare som kommer till Honom och 

söker Barmhärtighet. 

    Mina barn, be, be, be, fasta och gör bot, för på så sätt kommer ni verkligen att 

lära känna Gud. Lovad vare Han vars barmhärtighet är utan slut.” (Budskap 

förmedlat privat till redaktören). 

    Denna försäkran att vi lever i en tid av barmhärtighet har emellertid börjat 

ersättas av varningen att barmhärtighetens tid håller på att ge vika för rättvisans tid. 

Således sade Gud Fadern till Sadie Jaramillo: 

 

    Barmhärtighet och tid har varit tillgängliga för Mina barn för deras 

räddning. Nu kommer tiden till ett slut och barmhärtigheten utan rättvisa är 

över! Min rättvisa skall tömmas ut och alla de som har levt i total okunnighet 
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om sin Gud skall ställas till svars. De som lever i obstinat hat mot Gud skall 

tillintetgöras med Min Rättvisas slag. 

 

    Övergången från Barmhärtighetens tid till Rättvisans tid förefaller emellertid ha 

senarelagts temporärt på grund av vissa människors tro. Så här berättade Jesus för 

Sadie att tiden för Barmhärtighet hade förlängts: 

    ... Min moder, som är Barmhärtighetens Moder, förlänger nu för 

mänskligheten denna Barmhärtighetens tid.... Vad jag säger dig nu ber jag att 

du vidarebefordrar till Min kropp [av troende]: 

    DÄRFÖR ATT NI BETT har Barmhärtigheten förlängts! 

    DÄRFÖR ATT NI BETT har Rättvisan förkortats! 

    DÄRFÖR ATT NI BETT har själar älskade av Mig men destinerade för 

helvetet blivit räddade! .... 

    DÄRFÖR ATT NI BETT skall Mina bröder [prästerna] trots att de borde 

bli fördömda bli räddade! .... 

    Och Jag skall ge liv åt de som varit döda i sina synder. Jag skall ge liv, iver 

och Min kärleks eld till de som älskar mig nu. 

 

     Visionärerna försäkrar oss också att gudomlig rättvisa kommer att rena världen 

och göra den till en bättre plats. Om vi måste utstå lidande för en tid bör vi bära det 

fridfullt och värdigt och vänta på att Gud håller Sina underbara löften. Så här blev 

Ruth Ann Wade tillsagd: 

    ”Be, fasta och gör bot, men låt er inte förtäras av undergång och mörker.... 

Fokusera inte på plågorna och lidandet under renandet av er jord. Koncentrera er 

på återfödelsen av er jord .... ” (14 jan 1994) 

 

B. GUD ÄR MISSNÖJD MED DAGENS VÄRLD 

 
   Genom nästan alla visionärerna förklarar Gud Sitt grava missnöje med det 

nuvarande tillståndet i världen. Så långt tillbaka som 1846 i La Salette, Frankrike, 

sade den Välsignade Jungfrun till de två ungdomarna Melanie och Maximin: ”Om 

mitt folk inte lyder blir jag tvungen att släppa min Sons arm. Den är så tung att jag 

inte längre kan hålla den tillbaka .... Om min Son inte skall överge er är jag 

tvungen att bönfalla Honom oavbrutet.” 

 

    I Fatima varnade Maria, att om hennes begäran om att Ryssland skulle vigas till 

hennes Obefläckade Hjärta och Gottgörelsekommunionen den Första lördagen i 

varje månad skulle försummas, skulle Ryssland ”sprida sina irrläror över hela 

världen och orsaka krig och förföljelser av Kyrkan. De goda kommer att bli 
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martyrer, den Helige Fadern kommer att lida mycket, flera länder kommer att bli 

tillintetgjorda." I den ”Tredje Delen” av hemligheten, inte publicerad förrän år 

2000, hade barnen en vision av en ängel med ett flammande svärd i sin hand som 

såg ut som om han skulle sätta världen i brand, tills strålglansen från Marias hand 

stoppade honom. 

    Dessa ’klassiska’ varningar har upprepats på många sätt av de nutida 

visionärerna, som varnar för att vår syndfullhet kallar ner Guds vrede över oss. 

Medan Han talade med Luisa Piccarreta utropade Jesus en gång: 

    ”O, orättfärdiga värld, ni gör allt för att jaga bort Mig från jordens yta, bannlysa 

Mig från samhällslivet, från skolorna, från samtal och från allt! Ni intrigerar om 

hur ni skall förstöra tempel och altaren, hur ni skall ödelägga Min Kyrka och döda 

Mina präster, och jag förbereder en Kärlekstid, Mitt Tredje Fiats Era.Ni går 

omkring och försöker bannlysa Mig, och Jag skall göra er förlägna med kärlek.” 

(Book of Heaven, 8 feb 1921) 

 

    1987 sade Maria till Fader Gobbi: 

    ”Bägaren med gudomlig rättvisa är full, mer än full, den flödar över. Ondska 

täcker hela världen. Kyrkan är som om den vore förmörkad genom utbredningen 

av avfall och synd. Herren måste, för att Hans barmhärtighet skall segra, från och 

med nu rena er med sitt starka agerande av rättvisa och kärlek.” (TTP# 357) 

 

    Till Barnabas Nwoye i Nigeria sade Jesus 1997: 

 

    ”Min son, ta denna rosenkrans... låt alla be den alltid och gör ständig bot för alla 

de synder som begås mot Mitt Dyrbara Blod. Jag skall använda denna rosenkrans 

för att göra stora mirakel. Mina barn, dessa onda dagar kommer att sluka många 

själar. Det är därför Jag lär ut denna mysteriösa bön till er för att ni alla skall 

räddas ... Idag har de oskyldigas blod fyllt Himlen. Deras antal är för stort...” 

(Devotion to the Most Precious Blood of Our Lord Jesus Christ, the Greatest 

Devotion of Our Times, Queenship Publishing Company, 2005) 

 

    Maria sade till Julia Kim att “ett enormt antal av mina barn går mot helvetet” 

(Messages of Love p.52). Julia hade en vision av människor ”som går mot helvetet 

genom att döma och kritisera andra.” Hon skrek och kunde inte stå ut med att se 

synen. ”Varje gång människorna dömde och kritiserade varandra kravlade maskar 

(larver) ut ur deras munnar. Sedan föll maskarna ner på marken och förenade sig 

med djävlarna. Dessa maskar kravlade upp på andra ouppmärksamma människor 

och fick dem också att synda. Å andra sidan, när människor talade väl om andra 

med kärlek strömmade vackra melodier ut ur deras munnar och smälte maskarna 
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med kärlekens eld. Så många barn var styrda och kontrollerade av djävlarna för att 

de hatade varandra och inte förlät varandra. (Messages of Love p.59) 

 

   Oräkneliga andra texter som uttrycker Guds vrede över det nuvarande tillståndet 

i världen skulle kunna citeras, men nu måste vi titta på de synder som särskilt har 

provocerat Honom.  

 

                                                      a. ABORT 
 

    Abort är den synd som oftast anförs som anledning till Guds vrede. Maria sade 

tydligt till Christina Gallagher: ”Abort är den största synden mot Gud. Den 

tillåter Djävulen att verka som aldrig förr” (The Sorrow p.176) 

     I Korea har Julia Kim ofta i sin egen kropp erfarit ofödda barns smärtor när de 

aborteras. Efter en vision av en oräknelig skara människor som var på väg 

någonstans, hörde hon Den Välsignade Modern säga: ”Många själar går nu mot 

helvetet på grund av aborter. Jag måste be enträget under tårar för att rädda dessa 

talrika själar. Jag avser att rädda dem genom dina offer och gottgörelser.... Skulle 

du nu vilja delta i de små bebisarnas smärtor som har blivit övergivna av sina 

hänsynslösa och grymma föräldrar?” När Julia svarade att hon ville det, blev 

hennes kroppsställning som ett litet ofött barns. Hon säger: ”Mitt ansikte blev 

blodrött. Jag led i fyra och en halv timma. När dessa smärtor slutade började 

födslovärkar. Mitt ansikte blev svullet som en pumpa och jag kunde inte röra mig. 

Jag led hela dagen. De andliga smärtorna var svårare att utstå än de fysiska.”      

(Messages of Love, p.22) 

    Det finns fruktansvärda videofilmer av Julia när hon kastar sig av och an på 

golvet medan hon upplever dessa smärtor. 

 

   En engelsk konvertit, Patricia Menenzes, är kanske den vars budskap är mest 

fokuserat på abort. Med hänvisning till detta sade Jesus till henne: ”Överallt 

korsfästs min oskuld på nytt över hela världen.” (I Am, p.14) Han instruerade 

henne att låta göra en staty av ett korsfäst spädbarn som skulle sändas omkring och 

riktade dessa ord till de aborterade barnens föräldrar: 

    ”Föräldrar till dessa små, vädja om att de döps, och be ivrigt för era dräpta barns 

själar. Om ni kommer till besinning och blir ångerfulla över denna gärning skall 

jag ha medlidande med er och ni skall få barmhärtighet. Denna bild av Korsfäst 

Oskuld är inte Min Korsfästelse som ägde rum i Mitt vuxenliv, den är bilden av er, 

de oskyldiga, offer uppsamlade i Min Oskuldsfullhet [sic], dräpta och lidande som 

de första oskyldiga barnen. Ert lidande är inte glömt av er Gud eller er Himmelska 

Moder. Vi har kommit för att ge er barmhärtighet och försoning.” (I Am, p.9) 
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   Patricia har anvisats av Vår Herre att försöka få aborterade barn erkända som 

martyrer av Kyrkan och få en festdag att fira till deras ära. (Key Messages, sid15, 

16, 24) 

    ”De är martyrer i livmodern... de drunknade i sitt eget blod – Jag räddade dem 

genom Mitt, vilket strömmade ut för alla själar, strömmade ut i Min korsfästa 

oskulds hjälplöshet. Är inte skulden betald i fullt mått och rinner över för de små 

och - ja - för deras föräldrar? Alla de som med sann ånger kommer för att bikta och 

bli försonade får bada i min barmhärtighet och förlåtelse. Men ve, ja, ve över dem 

som dör med sina händer doppade i blodet från dessa oskyldiga lamm!” (Key 

Messages, p.16) 

    Vår Herre sade till Barnabas Nwoye 1998: 

    ”Idag har de oskyldiga barnens blod fyllt Himlen. Deras antal är stort, för stort. 

Den Evige Faderns vrede är på väg att falla över mänskligheten... Deras blod oroar 

Mitt Plågade Hjärta och förökar Min plåga...” 

 

    ”Genom denna bön kommer stora antal oskyldiga ofödda barn att räddas. Be den 

dagligen och gör den känd för världen. Vem som än lär ut den skall inte gå 

förlorad. Oskyldiga själar i Himlen skall inte låta dem gå förlorade. Jag skall med 

Min Kärlek och Barmhärtighet skydda dem från att falla i dödlig synd: 

 

 

                                                   Himmelske Fader 

Din kärlek är evig. 

I Din ocean av kärlek räddade du världen 

genom Din enfödde Son, Jesus Kristus. 

Betrakta nu Din ende Son på Korset  

som ständigt blöder av kärlek till sitt folk 

och förlåt Din värld. 

Rena och döp aborterade barn med det Dyrbara Blodet 

och Vattnet från den Heliga Sidan av Din Son, 

som hängde död på Korset för deras frälsning, 

i Faderns och Sonens och den Helige Andes namn. 

Må de genom Jesus Kristus Heliga Död vinna evigt liv, 

genom Hans sår bli helade, 

och genom Hans Dyrbara Blod bli befriade. 

Därtill att glädja sig med Helgonen i Himlen. 

Amen.” 

 

(Bönen är från Devotion to the Most Precious Blood of Our Lord Jesus Christ.) 
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    En teologisk konferens om möjligheten att erkänna aborterade barn som martyrer 

hölls i klostret i Solemnes, Frankrike, år 1999 som ett resultat av Patricias budskap.  

 

    Jesus sade till Vassula: ” [Min Fiendes] signatur skall skrivas i blod från 

spädbarn som använts i deras mordiska invigningsriter.” Till detta tillade Vassula 

kommentaren: ”När så många länder har legaliserat abortlagen är det lättare för 

Satan att få makt. Abort är en dold form av mord och ger på så sätt Satan en kult, 

för det är människooffer.” (Sant Liv i Gud 3 okt 1994) 

 

    Till Ruth Ann Wade sade Jesus: 

    ”Guds hand vilar tungt på detta land (USA). Abortens synd är en avskyvärdhet 

som inte kommer att tolereras mycket längre. Ni har givits varningar och blivit 

ombedda att ångra era onda vägar och ändå fortsätter ni på er sorglösa väg och 

uppför er som om det inte var ert problem. Min lilla, det är varenda sund människa 

i hela världens problem. 

    De av er som sitter vid sidan av utan att göra ett dugg, bara genom att tolerera 

denna onda handling kommer ni att hållas ansvariga. Tro inte att Gud i sin oändliga 

kärlek och barmhärtighet kan sitta vid sidan av och betrakta mycket längre. Gud är 

kärlekens Gud men Han är också rättvisans Gud. Du har fått se Hans vrede. Vet i 

ditt hjärta att denna förskräckliga synd och andra synder ropar efter rättvisa... 

Abortens synd är mördare nummer ett i denna världen och ändå verkar ingen bry 

sig.” (19 januari 2002. Opublicerat.) 

 

b. OMORAL 

 

    Omoral är naturligtvis ett enormt ämne. Bara ett par avsnitt om det kan återges 

här. Det finns ett riktat till Fader Gobbi av Vår Fru: 

    ”Så många gånger har jag bett er att gå längs sinnenas helgelses väg, herraväldet 

över passionernas väg, anständighetens väg, det goda exemplets väg, renhetens och 

helighetens väg! Men mänskligheten har inte accepterat mina övertalningsförsök 

utan fortsätter att överträda det sjätte budet i Herrens Lag som föreskriver att man 

inte skall begå orena gärningar. 

    Tvärtom har den upphöjt sådana överträdelser och framställt dem som 

mänskliga värden och nya sätt att utöva sin egen personliga frihet. Alltså har 

mänskligheten idag nått en punkt där den legitimerar alla orenhetens synder som 

goda. Den har börjat fördärva små barns och ungdomars samveten och fört dem till 

övertygelsen att orena handlingar begångna mot sig själva inte längre är synder. 

Att relationer före äktenskapet mellan de förlovade är tillåtna och goda. Att 

familjer kan uppföra sig som de behagar och får lov att bruka medel för 

födelsekontroll. Och de har kommit till rättfärdigande och upphöjelse av orena 
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handlingar som är mot naturen och föreslår till och med lagar som jämställer 

homosexuellas samboende med äktenskap. 

    Aldrig har omoral, orenhet och obscenitet propagerats så oupphörligt som idag 

genom tidningar och alla sociala kommunikationsmedel. Framför allt har 

televisionen blivit det perversa redskapet för ett dagligt bombardemang av obscena 

bilder förmedlade för att fördärva allas renhet i själen och i hjärtat. 

Underhållningsställen – särskilt biografer och diskotek – har blivit platser för 

offentligt vanhelgande av mänsklig och kristen värdighet.” (TTP #412 c-e) 

 

 

    Tillsammans med dessa allmänna uttalanden kan vi notera ett särskilt budskap 

från den Helige Mikael till Janie Garza: ”Ledarna i ert land kommer att fortsätta 

synda, särskilt er president. Många skandaler skall äga rum i er presidents liv och 

hans egen familj kommer att få lida.” (Heaven’s Messages for the Family II, p. 

295) Detta budskap från 29 januari 1988 hänvisar förmodligen till Clinton – 

Lewinskiskandalerna 1995 - 96. 

 

c. FAMILJELIV 

 

    Mycket annan ondska anförs av dagens visionärer men allt kan inte avhandlas 

här. Ett viktigt ämne är emellertid familjeliv. Maria framhöll för Julia Kim ”hur 

allvarliga familjeproblem är” i dagens värld och gav henne en vision av många 

familjer, av vilka få försökte leva enligt Herrens vilja: 

    ”De sjuka familjerna såg så förskräckliga och eländiga ut. Konflikter mellan 

svärmödrar och svärdöttrar, mellan män och hustrur, bland bröder och systrar och 

mellan föräldrar och barn... Deras ögon brann av hat och var genomsyrade av gift. 

De hatade varandra, för deras tänkande var självcentrerat. Medan de vuxna slogs 

och skadade varandra trampade de på sina barn.... Djävlarna klappade händer och 

fnittrade på ett otäckt sätt åt splittringen och hatet de hade framkallat. Även de som 

trodde på Gud föll ofta i frestelse på grund av sin svaghet. Detta sårade Herren och 

gav Honom en sådan sorg.” (Messages of Love, p.16) 

 

    För Josefina-Maria i Melbourne, Australien, klagade Jesus: 

    ”Religion talas det inte ens om i familjer. Barn växer upp utan Gud och får 

därför lite tro och lite kärlek. Ordet ”Jesus” är ett främmande ord i familjer. Mina 

älskade, vad detta smärtar Mitt hjärta, MITT ALLRAHELIGASTE HJÄRTA.... 

    Mina barn, försök att lära era barn om Min stora kärlek till er. Min kärlek är 

oförtröttlig och gränslös. Jag vill att familjer blir rena och Kristna igen! Föräldrar, 

var goda föräldrar för era barn. Var förebilder för dem och lär dem om Min kärlek. 
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Var inte rädda att be bordsbön före måltider, tillåt Mig, er Herre, att bli inbjuden 

för att välsigna er mat och era familjer.” (3 aug 1992, In the Age, p.101.) 

 

d. FÖRSTRÖELSE 

 

    Till sist, angående TV, radio, internet och andra förströelser som absorberar så 

mycket av människors tid och uppmärksamhet, kan vi ta del av ett budskap från 

Jesus till Ruth Ann Wade: 

    ”Jag är Jesus, den Levande Gudens Son, och Jag är alltid här för dig och alla 

Mina barn. Om de bara kunde ta sig tid att lyssna. Alltför många tar sin lugna tid 

då de är lediga från arbetet eller från plikter av olika slag och vänder sig till TV:n 

eller radion för att utestänga ljudet av Min röst. Hur kan mina barn höra mig, Min 

lilla, om de väljer att ockupera sina sinnen med oväsen av alla slag? Jag vet att du 

är särskilt mottaglig för detta budskap för du har många omkring dig som vill se på 

TV och lyssna på skräp. Du har just pratat med din man om detta. Vart tog de 

människor vägen som bara ville lyssna till naturens ljud, till ljudet av fågelsång, 

vinden som blåser genom träden eller ett stilla regn? Dessa är Mina vägar att tala 

till Mina barn som inte kan höra Min röst. Många stänger ute de vackraste delarna 

av livet och fyller dem med skräp och förströelser av alla slag. Det är sorgligt ändå 

att människan inte står ut med tystnaden. Är det för att människan inte vill höra 

Mig? I de flesta fall är detta sant, barn. Människan vill inte höra Mig för hon vet att 

hon har mycket som hon borde höra och uppmärksamma. Det är mycket lättare att 

söka efter förströelse. Då finns det inget behov av att lyssna. Detta är sorgligt, 

barn, men det är sant. Många önskar att de hade de gåvor som du har men de vill 

inte betala priset för dessa gåvor.” (5 sep 1993) 

 

 

C. KYRKANS TILLSTÅND 

   Det onda som misshagar Vår Herre så finns inte bara i världen i stort utan också 

inne i Kyrkan själv, som Jesus visade Luisa Piccarreta: 

   ”Min dotter, betrakta Min Kyrkas ömkliga tillstånd! Själva de själar som borde 

stötta den sjunker ihop och försvagar den genom sina onda gärningar. De slår mot 

och förtalar till och med Min Kyrka. Jag har inget annat val än att bada Min Kyrka 

i blod för att tvätta bort dess smuts och hela dess sår. Sedan skall de som blivit 

helade, styrkta och förskönade av det blodet få förmågan att bevara Min pelare 

stadig och stark.” (Book of Heaven, vol.3, p.1) 

 

   Den 13 maj 1993 sade Maria till Fader Gobbi: 
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   ”Satan har lyckats tränga in i Kyrkan, Guds nya Israel. Han har trängt in där med 

röken av oriktighet och synd, av trosförlust och avfällighet, av kompromisser med 

världen och sökande efter välbehag. Under dessa år har han lyckats vilseleda 

biskopar och präster, klosterfolk och rättrogna.” (TTP #495) 

 

   Maria fortsatte med att lista fyra tecken som indikerar att ”reningens tid har 

kommit för Kyrkan”: Förvirring angående Kyrkans lära (särskilt mysterierna som 

övergår mänskligt förstånd), olydnad (t.ex. när präster underlåter att be Tidegärden 

eller Rosenkransen eller inte klär sig som präster), avvikelser från påvlig lära samt 

förföljelse (ofta på ett fördolt sätt eller från Kyrkliga företrädare som är hårda mot 

Marias trogna tjänare). (#168 - 171) 

   Den Välsignade Modern sade till Julia Kim att ”De ondskefulla djävlarna 

tränger in även i Kyrkan och orsakar splittring, förvirring och mörker.” (Messages 

of Love, p. 80) 

   Till Christina Gallagher sade ”Hoppets Moder och Fredens Drottning”: 

   ”Min Kyrka har nästan övergivit Mig och Min Son Jesus. Vargen skingrar 

flocken. O vad det gör Min Son sorgsen. Rötan i Guds Kyrka har besegrat mycket 

av hennes rötter. Många lever som om Gud inte existerar. Synd är rationaliserad till 

icke-existens …. ” (Första budskap 16:e och 25:e juli 2006) 

 

De fel som betonas mest av visionärerna verkar vara följande: 

  

a. TROSFÖRLUST 

 

   Jesus sade till Syster Mildred Mary Neuzil: 

   ”Min lilla Duva, vet du vad Jag ser som saknas mest i världen idag? Det är TRO. 

Det är så få själar som tror på Mig och på Min kärlek. De bekänner sin tro och sin 

kärlek, men de lever inte denna tro. Deras hjärtan är kalla, för utan tro kan det inte 

finnas någon kärlek. Be och offra dig själv, Mitt barn, för att tro än en gång skall  

finna inträde till människors hjärtan.” (29 maj 1954) 

 

   Genom Ida Peerdeman frågade ’The Lady of All nations’: ”Rom, inser du hur 

mycket allt undermineras? Åren kommer, åren går. Men ju fler år, desto mindre 

tro. Ju fler år, desto större blir avfallet.” (35:e budskapet, 15 aug 1951) 

 

   Maria sade något liknande till Fader Gobbi: 

   ”I Fatima har jag förutsagt att en tid skall komma när den sanna tron skall 

försvinna. Detta är den tiden. Era dagar kännetecknas av denna smärtsamma och 

betydelsefulla situation som förutsades för er i den Heliga Skrift: Den sanna tron 

håller på att försvinna i ett allt större antal av mina barn.” (TTP #420) 
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   Senare gav hon fler detaljer: 

   ”Jesu Kyrka är sårad av otrons och avfallets elakartade plåga. Till det yttre förblir 

allt lugnt och det verkar som att allt går bra. I själva verket är hon genomsyrad av 

en överväldigande brist på tro, vilket sprider det stora avfallet överallt. Många 

biskopar, präster, ordensfolk och trogna tror inte längre, de har redan förlorat den 

sanna tron på Jesus och på Hans evangelium. Av denna orsak måste Kyrkan renas 

med förföljelse och med blod.” (#332 g. 6 sep 1986) 

 

   Vassula upprepar samma tema. Yahve sade till henne: ”Förräderi och brist på tro 

täcker Kyrkan mer och mer.” (SLIG 20 apr 1993) Jesus tillade: 

   ”… rebellen kommer att ge er en portion rationalism ena dagen och en portion 

naturalism den andra, med avsikt att avskaffa och utsläcka det lilla ljus som finns 

kvar i er…” (SLIG 1 jun 1991) 

 

   Den ”brist på tro” som antyds av dessa visionärer verkar till största delen vara, 

inte öppet och rättframt avvisande av Kyrkans lära, utan försummelse och 

likgiltighet för läror som inte passar de berörda personerna. 

   Jesus sade till Joanne Kriva: 

   ” … mina barn har blivit självbelåtna i sin tro och har förlorat den 

förpliktelse till sanning ur sikte som jag avslöjar genom Petrus´ Kyrkas 

läroämbete. Jag hör bönerna från alla mina folk och svarar dem sanningsenligt 

och fullständigt genom denna Kyrka som är min närvaro i världen. Det är med djup 

ledsnad och yttersta sorg som jag kommer att ställa alla dessa till svars som så 

lättvindigt avfärdar Kyrkan, som institution, lärare och sakrament, som irrelevant i 

mänsklighetens affärer.” (Tribulations and Triumph II, p. 24) 

 

b. FÖRSUMMELSE AV OCH TVIVEL PÅ, EUKARISTIN 

 

   Tvivel på Eukaristin är det fel som betonas mest av Fader Gobbi och Vassula. 

Till den förre sade Maria: 

   ”… kyrkligt frimureri försöker på många och subtila sätt att attackera Kyrkans 

vördnad för Eukaristins sakrament. De lägger bara vikt vid måltidsaspekten, 

tenderar att förminska dess sakramentala värde och försöker förneka den verkliga 

och personliga närvaron av Jesus i den konsekrerade Hostian. På så sätt 

undertrycks gradvis alla de yttre tecken som visar på tro, såsom knäböjningar, 

stunder av offentlig tillbedjan och det heliga bruket att omge tabernaklet med ljus 

och blommor.” (TTP #406) 

   Vid ett annat tillfälle förklarade hon: 
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   ”… aldrig förr har som i nuvarande tid så många kommunioner mottagits, och på 

ett så ovärdigt sätt. Kyrkan är djupt sårad av denna mångfald av vanhelgande 

kommunioner.” (TTP #176) 

 

   Till Vassula sade Jesus: ”Tyrannen trampar redan på Min Kropp och önskar 

avskaffa Mitt Eviga Offer helt och hållet.” (SLIG 27 maj 1993) 

 

   I Garabandal, där Maria uppenbarade sig under det tidiga 60-talet, rapporterar 

Dr. Puncernau att Jocintas mamma sagt till honom att: 

   ”… hon hade upprepade gånger hört av sin dotter att Kyrkans angelägenheter 

skulle gå väldigt dåligt, att Eukaristin ständigt skulle ges mindre betydelse, att 

många präster skulle bli värre och värre och att ondska till slut skulle bryta ut 

någonstans.” (Garabandal Journal, jan-feb 2007) 

 

   Till Syster Anna Ali sade Jesus: 

   ”… djävulen använder Mina egna … som arbetar hårt för att fördärva Mässans 

Heliga Offer och fördärva själar…. Mina Sakrament överges och föraktas mer och 

mer …. frimurarna angriper Mitt Gudomliga Kärlekssakrament i tabernaklet!” 

   Nästa dag tillade Han: ”Jag fortsätter hålla utkik genom Mitt tabernakels slöjor 

utan att någon besöker Mig.” (On the Eucharist, #56, 16 dec 1987) 

 

   Den Välsignade Modern sade till Christina Gallagher att även en del vigda 

själar inte trodde att Jesus Kropp och Blod är närvarande under Mässans 

konsekration. De tror inte att brödet och vinet förvandlas till Hans Kropp och 

Blod.” (The Sorrow p. 185) Jesus föreslog Christina att ”vi gör en gottgörelseakt 

för missbruket av den Heliga Eukaristin genom att bara ta emot på tungan. Detta 

var inte en befallning. Det var en önskan.” (p. 187) 

 

   Dessa budskaps främsta bekymmer är brist på vördnad för Eukaristin, som visar 

sig i det faktum att människor försummar att besöka det Välsignade Sakramentet 

särskilt ofta, och visar det liten vördnad när de gör så. Att placera tabernaklet på ett 

sidoaltare eller i ett bakre kapell är en manifestation av denna brist på vördnad. 

Detta leder till förlust av tron på den Verkliga Närvaron och på den sakramentala 

karaktären av Eukaristin, vilket även har hänt en del ordensfolk. Detta är allvarliga 

överträdelser vilkas resultat är vanhelgande kommunioner. Framför oss ligger 

uppenbarligen något slags avskaffande av det Eukaristiska offret, fast hur detta 

kommer att ske är inte specificerat. 

   De varningar som uttalats av dessa profeter tycks bekräftas av en iakttagelse som 

gjordes av Kardinal Ratzinger för flera år sedan i hans bok The God Who Is Near: 
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   ”I de troskriser som vi upplever idag tycks den avgörande frågan alltmer vara det 

korrekta firandet och den korrekta förståelsen av Eukaristin …. Idag löper vi risken 

att våra kyrkor förvandlas till muséer …. ” (Zenit News Agency´s report for March 

18, 2003) 

 

   För att ge oss kännedom om Sin verkliga närvaro låter Jesus ibland människor få 

erfara Hans kropp och blod med sin sinnen. I Naju, Sydkorea, har hostian 

förvandlats till synligt kött och blod i munnen på Julia Kim vid tretton olika 

tillfällen. (Regina Caeli, p. 97) 

 

   Christina Gallagher har haft åtminstone två sådana erfarenheter. Hon beskriver 

dem så här: 

   ”Allt saktade ner. Det var som om jag var utanför världen. Jag gick tillbaka till 

min plats efter att jag tagit emot den Heliga Eukaristin. Sedan blev jag omedveten 

om människorna. Jag blev väldigt fridfull. Då kände jag den Heliga Eukaristin 

växa i min mun. Den blev som gelé eller kött. Jag tänkte, ’Käre Herre, hur skall jag 

kunna svälja det här? Kommer jag att kvävas?’ men automatiskt gick den ner. Jag 

kunde känna den gå ner. Jag svalde den Heliga Eukaristin utan problem. 

   Vid ett annat tillfälle tog jag emot det Dyrbara Blodet från kalken som räcktes 

mig av Vår Fru. Jag räcktes kalken men kände en annan vätska i min mun. I 

samma ögonblick visste jag vad det var. Det var det Dyrbara Blodet! Det smakade 

annorlunda, men som med smärtorna i mina händer tittade jag inte efter.” (The 

Sorrow p. 185)   

 

   När Påven Johannes Paulus II publicerade encyklikan ”Om Eukaristin i dess 

relation med Kyrkan” (2003), åtföljd kort därefter av proklamationen av det 

”Eukaristiska Året” (okt 2004 – okt 2005) var det förmodligen för att han insåg 

behovet att bevara realiteten och betydelsen av detta sakrament. 

 

c. FÖRSUMMELSE AV BIKT 

 

Försummelse av Botens Sakrament nämns också av många visionärer, vanligen 

utan att gå in på detaljer. Sålunda påpekade Maria för Christina Gallagher: 

   ”Mina barn har övergett Botens Sakrament. Vet de inte om att de inte kan bli fria 

från Satans inflytande och gärningar utan att be om förlåtelse?” (The Sorrow p.186, 

Out of the Ecstacy p.13) 

 

   St. Philomena bad Janie Garzia: 

   ”Lilla syster, offra dina böner idag för att fler människor skall komma till tro på 

Försoningens Sakrament. Många har övergett detta sakrament för att de inte förstår 
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dess förmåga att förnya själen. Så många erfar bedrövelse för att synd har fört in 

mörker i deras själar. Be att de skall ångra sig och omfamna Försoningens 

Sakrament. (Conversations p.399)  

 

   Fader Stephen Scheier från Brushton, Kansas, genomgick en nära döden -

upplevelse som gjorde honom allvarligt medveten om bristerna i hans prästerliga 

verksamhet. Efteråt förklarade han: ”Det första område som behöver 

uppmärksamhet över hela världen är bikten. Man behöver bara gå till en 

församling under ett veckoslut för att se fördärvet och kollapsen för detta stora 

sakrament…” (sommaren 2002) 

   Jesus, King of All Nations uppmanade Sin anonyma ’sekreterare’: ”Bikt, Bikt, 

Bikt, Mina barn! Bikta era synder för Mig genom Mina präster så att Jag kan täcka 

er med Min Barmhärtighet!” (I Will Sing of Mercy #49) 

 

   Förutom Botens Sakrament har det vanliga utövandet av botgöring försummats 

enligt Vår Frus budskap till Syster Mildred Mary Neuzil: 

   ”O, botgöring, botgöring! Så lite mina barn förstår den! De ger mig många ord, 

men offra sig själva vill de inte. Det är inte mig de älskar utan sig själva. O vilken 

blindhet, ljuva barn, vilken blindhet! Vad den genomtränger mitt hjärta!” (Our 

Lady of America p.6) 

 

 

d. PRÄSTER OCH ORDENSFOLK I DÅLIGT SKICK 

 

   I sina uppenbarelser talar Maria vanligen med stor kärlek om sina ”älskade 

präster”. Så här sade hon till Syster Mildred Mary: 

   ”Min kära dotter, ljuva barn, skriv ner mina ord noggrant för de är av yttersta 

betydelse. Jag riktar dem till mina älskade söner, de präster som är hängivna den 

djupa och extraordinära likheten med min Son genom fullkomlig utövning av Hans 

Eviga Prästerskap.  

   Älskade söner, så närda och högt välsignade bland människosöner, var 

omtänksamma med att uppehålla er kallelses helighet och värdighet. Låt de trogna 

i er se de favoriserade och särskilt älskade imitationerna av Guds Son. Var 

anspråkslösa i er klädsel och ert tal såsom det anstår de som har ett så upphöjt kall. 

Klädsel och uppträdande som en världslig människa anstår inte er, som fastän ni 

lever i världen inte får anta dess vanor. 

   Kära söner, jag ber er att utöva självförnekelse och botgöring på ett särskilt sätt 

för det är ni som måste leda mina barn på fredens väg. Ändå skall denna fred bara 

komma längs svärdets väg, det flammande kärlekssvärdets. Därför, om ni älskar 
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min Son och önskar hedra mig, bry er om mina förmaningar och var de främsta att 

ge exempel på ett liv i botgöring och självförnekelse …. ” (16 - 27 sep 1957) 

 

   Loli, en av visionärerna i Garabandal, sade till en präst som hade blivit sänd av 

en biskop för att undersöka dem: 

   ”Jungfrun sade till mig att offra mig för prästers helighet, därför att fler heliga 

präster kommer att leda fler själar till Kristus. Hon sade även till mig att be för 

missionspräster så att de kan leda många själar på vägen till Kristus. Varje dag blir 

världen värre och behöver fler heliga präster så att den kan återvända till Kristus 

väg. Hon sade mig att om det finns fler heliga präster öppnar många fler själar sig 

för Guds kärlek.” (Garabandal Journal, jan-feb 2007, p.14) 

 

   Emellertid, som en del av texterna ovan antyder, lever inte en del präster upp till 

sina kallelser. Till Conchita de Armida sade Jesus: 

   ”Om själar sackar efter längs vägen och deras inre liv har slocknat är det 

prästernas fel. Den gudomliga förbindelsens öppna portar till det mystiska livet är 

stängda. Varför? Jo, på grund av deras apati, brist på späkning, underlåtenhet att 

studera detta ämne, frånvaro av nära och samvetsgranna relationer med själarna, 

avsaknad av offeranda för att de inte älskar tillräckligt. Detta är anledningarna, 

detta är orsaken, eller snarare de många orsakerna, som åstadkommer och 

bibehåller följande resultat: brist på bön, på inre liv, på själens renhet, på intima 

relationer med Mig, vilket i sin tur leder till frånvaro av kärlek och hängivenhet till 

den Helige Ande och frånvaro av förening med Gud. (Diary, 14 feb 1907, p.197f) 

 

   I L’Escorial i Spanien berättade den Välsignade Jungfrun för Amparo Cuevas: 

   ”Vissa präster saknar den nödvändiga renheten på grund av sina onda liv, genom 

sina fel och sin vanvördnad, genom att de celebrerar de heliga mysterierna utan att 

vara rätt disponerade, genom sin kärlek till pengar, ära och nöjen…. Vigda 

personers synder växer upp till himlen och ropar efter bestraffning…. En del av 

Guds Folks ledare nonchalerar att göra bot och demonen har förmörkat deras 

förstånd…. Kyrkan kommer att genomgå stora förföljelser: det skall bli en 

mörkrets tid. Kyrkan kommer att genomgå en fasansfull kris.” (20 nov 1981. 

L’Escorial, p.310)  

 

   Sharon Fitzpatrick i Pana, Illinois, gavs följande budskap från den Välsignade 

Modern: 

    ”… lämnar herdarna flockarna utan tillsyn och utan föda eller dryck? Många gör 

detta och fåren går omkring rastlösa och försummade. Detta var inte Jesus avsikt. 

Detta var inte Faderns avsikt. Vi ber för alla dem som gör detta med föresatsen att 

det är i fårens intresse. Be, be, be.  
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   Det är dags nu för prästerna att vakta sitt folk! De måste säga sanningen och inte 

vara rädda att göra så. Deras tystnad måste upphöra! Sanningen måste bli hörd runt 

om i världen och prästerna måste göra detta utan fruktan. Den enda fruktan som 

borde vara närvarande i deras hjärtan borde vara fruktan att såra Gud. Jag säger er 

att det är få som lyder och det är deras flockar som får lida. Be, be, be. 

   Mina prästsöner som begrundar dessa kronblad från himlen, jag säger er – vakna 

upp. Lyssna, ni har lite tid under vilken ni skall vägleda era får. Sanningen skall 

föra dem i säkerhet från världen och in i Jesu Heliga Hjärta. Han offrade sitt liv för 

att själar skulle räddas – mina präster, gör er del för att rädda dem. Sanningen, 

sanningen måste ges åt era flockar och era predikstolar borde vara era fästen….  

   Mina dyrbara barn, ni kan be för era herdar. Ni kan inte säga eller göra något, ni 

kan bara be. Dessa tiders präster har varit bortskämda och har blivit reserverade. 

Be att de kommer till mig så för jag dem till min Son. Om de följer mig kommer de 

att fyllas av kärlek och barmhärtighet när Jesus för dem till Fadern.” (19 sep 2010) 

 

   1976 varnade Maria Fader Gobbi: ”Satan har nu rest sina tält även bland 

helgedomens tjänare och har fört in förödelsens styggelse i Guds heliga tempel” 

(TTP #112) Det var förfäran över antalet rebelliska präster som ledde Fader Gobbi 

till att grunda the Marian Movement of Priests, som förbinder sig att vara lojala 

mot den Helige Fadern. 

   På Långfredagen 2006 sade Jesus till Julia Kim: 

   ”Smärtorna av att bära törnekronan i stället för den kungliga kronan, av att bli 

gisslad och korsfäst för de särskilt kallade prästernas, ordensfolkets och barnens 

synder är större än smärtorna från lidandet och döden på Korset för två tusen år 

sedan …. ” (Mary’s Touch 2007 #2, p.11) 

 

   Allt detta sammanfattas kort i ett budskap från Vår Fru till Sharon Fitzpatrick: 

   ”Kom ihåg att vargarna klädda i prästkläder finns, och de kan inte dölja sig. Du 

kommer att känna igen dem. Var vaken och var inte rädd för att hålla dig på 

avstånd från dem.” (1sep 2010) 

 

   Christina Gallagher har ofta gåvan att läsa prästers själar: 

   ”Gud ger mig ibland intima detaljer om präster när Jag möter dem. Han ger mig 

en kunskap om deras liv eller deras brister eller vad deras svagheter än må vara. 

Många människor förväntar sig att se Guds fullkomlighet i präster, de glömmer att 

en präst är mänsklig. När jag först såg de mänskliga svagheterna i präster kom det 

som en liten chock för mig. Nu har jag lärt känna präster och vet hur de fungerar… 

   På ett ögonblick kan jag förstå en enorm del av deras liv. Det kan ha varit 

någonting i deras liv, kanske deras barndom, som har blivit ett hinder i deras 

prästerskap. Jag pratar igenom det med dem och får dem att förstå att det är en 
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normal mänsklig svaghet, att alla är svaga.” (23juli 1997. Intervju i The Connaught   

Telegraph.) 

 

   Christina har som högsta prioritet att be och offra sig för präster (Please Come 

Back, p.64). Maria har bett henne att inrätta ett bönehus för präster (ibid. p.67). 

Jesus ber henne då och då att lida som gottgörelse för präster som är i fara att 

överge sitt kall och förlora sina själar, och detta är det värsta lidandet hon har att 

genomgå. Det är ”som att vara vid helvetets portar” med ”demonerna lössläppta”, 

som hon själv beskriver det. (Out of the Ecstasy, p.119) 

 

Präster klandras på fem väsentliga punkter: 

 

1. Överger Kyrkans lära 

 

   Jesus beklagade Sig för Vassula:  

   ”Så många av Mina herdar vilseleder med sina falska läror och fel. De lämnar 

den rätta vägen och följer en tradition som inte kommer från Mig. De överger de 

heliga föreskrifter som Jag har givit dem. Jag har varnat er för dessa falska lärare 

och falska profeter…” (SLIG, 27 maj 1993). Senare tillade Han: ”[Detta] släkte har 

avfallit och detta avfall kommer att påverka präster, biskopar och kardinaler: dessa 

avfällingar som förråder Kyrkan och opponerar sig mot den Helige Fadern.”  

   Genom Christina Gallagher gav Jesus varningen: 

   ”Mina prästsöner, Mitt Heliga Hjärta blöder över er brist på kärlek och över er 

brist på mod att tala högt om Mina sanna läror. Jag säger er, Mina prästsöner, att 

om ni inte fullgör Mitt arbete på jorden och tillkännager Mitt Ord i Sanning till 

Mitt folk, kommer ni att tvinga Min Hand att falla över er i Rättvisa. Jag säger er 

detta för att Mitt Heliga Hjärta brinner av kärlek för er. Jag vill att Mitt folk skall 

lära känna Mitt Ord” (The Sorrow, p.86) 

 

   Vad gäller vissa feministiska ståndpunkter klagade Maria för Josyp Terelya: 

   ”Moderna präster kräver att kvinnor skall få tjänstgöra under den Heliga Mässan 

med anledning av konstitutionen om jämlikhet mellan könen och att de även skall 

antas till prästämbetet, genom vilket de sårar min Son. De kräver full frihet för 

kvinnor att tjänstgöra som officierande präster.” (21 okt 1997)   

 

   Dessa texter, bortsett från referenser till liberalteologi och feminism, är inte 

särskilt specifika om vilka doktriner som överges. Det väsentliga är bristande 

utövning av Kyrkans lära. 
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2. Förringar Eukaristin 

 

   Vi såg ovan några texter om försummelse av Eukaristin i Kyrkan idag. Våra 

profeter visar att i synnerhet prästerna är ansvariga för detta. Så tidigt som 1958 

blev Ida Peerdeman tillsagd att varna prästerna att vara ”på sin vakt mot falska 

läror, särskilt vad angår Eukaristin.” (Budskap 55, 31 maj 1958)  

 

   I Garabandal 1965 sade Maria: 

   ”Många kardinaler, många biskopar och många präster är på väg mot undergång 

och tar många själar med sig. Mindre och mindre betydelse ges åt Eukaristin. Ni 

borde vända bort Guds vrede från er själva genom att anstränga er…. Ni får nu ta 

emot de sista varningarna.” (Our Lady comes to Garabandal, p.176)  

 

   Gud Fadern sade till Vassula: ”Mina Ord i din mun skall fortsätta att vara som 

en eld för alla de som i sitt avfall lyfter Min Sons Kropp och blod, inte bara utan 

fruktan, men också utan tro …. ” (SLIG, 15 apr 1996) 

   Ett bruk som ofta omnämns är att ta bort tabernaklet från huvudaltaret i kyrkan. 

När Jesus klagade för Vassula: ”Min Heliga Närvaro i Mitt Tabernakel stör er, så 

ni hittar på er egen lag och tvingar bort Mig från Min Tron” (16 juli 1991), 

förklarade Vassula i en fotnot: ”Jesus menar här den nya ordningen att ställa det 

Heliga Tabernaklet vid sidan i Kyrkan eller till och med i ett sidorum under 

förevändning att Jesus är på ett säkrare och tystare ställe.” 

 

   I Pana, Illinois, gav Maria detta budskap till Sharon Fitzpatrick: 

   ”Mina små, fastän ni har Jesus som er Konung är det många som inte har det. De 

förkunnar Honom som Konung, ändå behandlar de Honom med bristande respekt 

och utan kärlek. Se bara i era kyrkor, de som ärar Honom som Konung gläder sig 

åt all prakt de kan ge Honom. Ändå är Min Son ibland isolerad från Sitt folk, 

ibland placerad på ett ställe där Han är ur vägen. Andra smyckar inte altaret där 

tabernaklet står. Han är Konung – hur ärar ni er Konung? Många präster skall gråta 

över vad de har försummat att göra, för Jesus kommer inte att känna dem. Och 

därför kommer det sig att vi ber för prästerna, vi ber, vi ber, vi ber.” (22 nov 2009) 

 

   Profeterna varnar kort sagt om att prästerna förminskar betydelsen av det 

Välsignade Sakramentet. Ett sätt som detta visar sig på är flyttandet av Eukaristin 

från huvudaltaret till ett sidoaltare. 
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3. Befattar sig med ära och rikedom 

 

   En tredje kritik i dessa uppenbarelser är att många präster är mer intresserade av 

rikedom och ära än av att predika Evangeliet. Julia Kim hade en vision av den 

korsfäste Jesus när Han blev torterad och sårad av synder begångna av ”många av 

prästerna, ordensfolket och lekmännen.” Jesus sade till henne: 

   ”… de har lagt ner sina kors och vänt bort sina ansikten från Mig. Under 

förevändning att göra mig känd, gör de alla slags ansträngningar med en ambition 

fylld av högmod för att bli behandlade med värdighet och att dominera i världen, 

de till och med sviker sina egna samveten med auktoritarism, arrogans och 

egoistisk självrättfärdighet och de är klädda i hyckleriets rustning. Är de på något 

sätt annorlunda än vargar i fårakläder?” (16 feb 2003) 

 

   Till Rosa Quattrini sade Maria: 

   ”Den Evige Fadern är trött, trött, trött. Han har befriat demonen som nu anställer 

förödelse och stjäl många, många själar, även sådana i hög ställning om de inte 

längre förstår och om de inte älskar. Där finns bara högmod och arrogans. Kom nu, 

kom nu, mina utvalda söner. Ni måste tala och ni måste lyssna på mig för jag är 

Kyrkans Moder. Varför finns det så mycket lyx? Jesus var fattig. Han var helt och 

hållet kärlek och Han gav en sådan frid åt människornas hjärtan …. ” (Miraculous 

Lady, 22 aug 1968 p.14) 

 

4. Lever omoraliskt 

 

   En fjärde punkt som Maria varnade för är att även präster kommer att sjunka ner 

i omoraliskt leverne. I Puerto Rico sade hon till de tre visionärerna i Sabanda 

Grande: 

   ”Stunden skall komma när det andliga och moraliska förfallet hos herdarna för 

min Sons flock skall komma till allmän kännedom.” (Heintz, p.189) Detta var 

1953, nästan femtio år innan pedofilskandalen bröt ut. 

   1997, också långt innan utbrottet av skandalen, sade Vår Fru till Fader Gobbi: 

   ”Ofta är det just prästerligt liv och ordensliv som har blivit veritabla kloaker av 

orenhet.” (TTP # 127 m) 

   2002 skakades den Amerikanska Kyrkan av rapporter om präster som gjort sig 

skyldiga till att antasta unga pojkar. Under de följande åren har Irländska Kyrkan, 

och i mindre utsträckning de i Tyskland, Belgien och andra länder, upprörts av 

liknande rapporter. Media har utan tvekan överbetonat denna sak, men riktigheten i 

Vår Frus varningar är inte desto mindre slående. 
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5. Lämnar prästämbetet 

 

   Slutligen sörjer Vår Fru över de som lämnar prästämbetet. Till exempel Loli från 

Garabandal, när hon berättade om den Välsignade Moderns budskap till henne, 

förklarade: 

   ”Hon sade till mig att be särskilt för de präster som vill lämna prästämbetet, 

vilket orsakar Jungfrun så mycket sorg, så att de fortsätter att vara präster. Att en 

präst borde förbli präst åtminstone för att fira Mässan, ty en gång präst, alltid 

präst.” (Garabandal Journal, jan-feb 2007 p.14) 

 

 

e. FRIMURERI I KYRKAN 

 

   Frimureri utpekas av flera visionärer som Satans viktigaste redskap i den 

moderna världen. När de säger detta avser de inte bara offentligt frimureri utan 

också en dold form av frimureri inne i den Katolska Kyrkan. Maria har ofta talat 

till Fader Gobbi om detta ämne, t.ex.: 

   ”Frimureriets styrkor har trängt in i Kyrkan på ett mycket utstuderat och fördolt 

sätt, och de har upprättat sitt fäste på själva den plats där ställföreträdaren för min 

Son Jesus lever och verkar.” (TTP #495, 13 maj 1993)  

   Efter att ha identifierat den Röde Draken i Uppenbarelseboken 13 med 

marxistisk ateism, förklarade Maria att det svarta odjuret som liknade en leopard är 

frimureri (se denna text i Tillägg I, #4).  

   ”… det första odjuret … håller sig ur sikte och gömmer sig på ett sådant sätt att 

det kan tränga in överallt …. frimureriets avsikt är inte att förneka Gud, men att 

häda Honom…. Den största hädelsen är att förvägra Gud den dyrkan som 

tillkommer endast Honom, genom att ge den till varelser och till Satan själv. 

Därför sprids i dessa dagar, bakom frimureriets perversa handlande, svarta mässor 

och satanisk kult överallt.” 

  För varje bud i de tio budorden, säger Maria, svarar frimureriet med att verka för 

motsatsen (till exempel, som svar på ”hedra din fader och din moder” ställer de 

som motsats en ny modell av familjen, baserad på samlevnad även mellan 

homosexuella. Mot budet ”du skall inte döda” ställer de abort och dödshjälp).  

(TTP #405 d-r) 

 

   Till Vassula talade Jesus om ”de avfällingar som motarbetar Min utvalde, Min 

Kyrkas Herde, som håller deras uppror tillbaka.” (SLIG 20 dec 1993) Vassula 

tillägger fotnoten: ”Avfällingarna är enligt vår Herre de präster som är influerade 

av frimurarna. Dessa avfällingar nämns i Upp 13:11. De är som det andra odjuret, 

alias den falske profeten.” Frimurarna är sällan nämnda vid namn i budskapen som 
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Vassula mottagit, men de avser ofta lärda personer(scholars). Vassula själv anger 

detta i en anteckning tillagd till ett manuskript av mig.  

   Här får vi inte bortse från att medan Fader Gobbi identifierar frimureriet med 

det första odjuret i Uppenbarelseboken 13 (TTP #405 c-e), identifierar Vassula det 

med det andra. Detta är knappast ett allvarligt problem med tanke på det sätt   

Uppenbarelseboken gång på gång verkar återvända till samma tema under en 

annan bild. 

 

   Christina Gallagher hade en vision av ”en person helt klädd i svart som såg ut 

som ondskan personifierad.” Han närmade sig Påven bakifrån tills han stod 

alldeles bakom honom. Hon tillägger: ”Jag ges förståelsen att ondskan som 

beskrivs ovan är frimureri.” (Vision den 22 maj 2003) 

 

   Den Välsignade Modern sade till Julia Kim: 

   ”Avfallets och förräderiets stund i Kyrkan är allvarligt nära på grund av 

frimurarnas verk, men även många präster och ordensfolk är andligen blinda och 

döva, de är inte trogna sina kallelser, blir korrupta inombords och erkänner inte 

mina ord. Denna Moder känner sig så bekymrad.” (Our Lady´s Messages, p.78) 

   ”Frimurarna har redan intrigerat i mörker och paralyserar till och med mycket 

viktiga aktiviteter i Kyrkan genom sina anhängare. Så Kyrkan borde erkänna mina 

budskap fort, men hon är likgiltig. (Messages of Love, p. 214) 

 

   Till och med Syster Anna Ali, en afrikansk nunna som bor i Rom och rimligen 

inte borde veta mycket om frimureri, varnades om detta flera gånger av Jesus, t.ex: 

”Frimureriet kastar sig mot Kyrkan” (On the Eucharist, #19 ). ”… i Kyrkan finns 

många frimurare” (#20). ”Frimurarna, ledda av sin herre, den röde Lucifer, 

anstränger sig att planera allt ont så att det gör skada.” (#27) 

 

   De största felen som frimureriet främjar i katolsk lära idag sammanfattades så här 

av Vår Fru i ett budskap till Fader Gobbi: 

   ”Rättfärdigande av synd, främjande av rationalistiska och naturalistiska 

tolkningar, en falsk ekumenism som rör sig mot en universell kyrka genom en 

sammansmältning av alla kristna bekännelser. Vördnaden för det Välsignade 

Sakramentet attackeras av en mentalitet som bara värdesätter Eukaristins 

måltidsaspekt och förringar dess sakramentala värde.” (TTP # 406) 
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SLUTSATS: 
 

SATAN HAR DOMINERAT NITTONHUNDRATALET 
 

   Redan 1886 hade Påven Leo XIII en berömd vision av demoner som samlades 

över staden Rom, vilket ledde honom till att komponera bönen till Ärkeängeln 

Mikael som brukade bes efter varje stilla Mässa. 

 

   I Medjugorje 1982, hade Mirjana en skrämmande vision av Satan som 

uppenbarade sig för henne som den Välsignade Jungfrun och erbjöd sig att göra 

henne lycklig i kärlek och i livet. När Mirjana avvisade honom uppenbarade sig 

Maria själv och sade: 

   ”Förlåt mig för detta men du måste få veta att Satan finns. En dag presenterade 

han sig själv inför Guds tron och bad om tillåtelse att pröva Kyrkan under en tid. 

Gud tillät honom att pröva den under ett århundrade. Detta århundrade är under 

djävulens makt, men när hemligheterna som anförtrotts åt er har förverkligats 

kommer hans makt att krossas. Redan nu börjar han förlora sin makt och han har 

blivit aggressiv. Han förstör äktenskap, han ställer till splittring mellan präster, han  

orsakar besatthet och mord.” (Från en rapport överlämnad till den Helige Fadern 

och biskopen av Mostar av Fr Tomislas Vlasic, 2 dec 1983) 

   Senare bekräftade Mirjana att nittonhundratalet verkligen var århundradet som 

Satan regerade över och tillade att ”Satan kommer att regera tills den första 

hemligheten är avslöjad” (syftar på den första av de tio hemligheterna som Vår Fru 

anförtrott några av visionärerna i Medjugorje). Till en vän i en orden förklarade 

Mirjana: ”Stunden har kommit när demonen fått tillåtelse att agera med hela sin 

styrka och makt. Den innevarande tiden är Satans tid.” (Words, p.123) 

   Enligt Padre Livio nämner Madonnan Satan i nästan hundra budskap i 

Medjugorje, av vilka 80 är budskap som riktas till församlingen. (Från en intervju 

med Vicka, sänd av Radio Maria Italia 2009) 

   Många andra profeter upprepar att Satan dominerar nutiden. Till Ida Peerdeman 

sade Maria: ”Satan är fortfarande furste över denna världen…. Det är därför Vår 

Fru av Alla Länder har varit tvungen att komma nu, i den här tiden.” (Budskap 8, 

25 feb 1946) Några år senare uttryckte hon sig så här: ”Alla folk jämrar sig under 

Satans ok.” (Budskap 38, 31 dec 1951)  

   Den Välsignade Jungfrun sade till Rosa Quattrini: ”Djävulen är lös i alla delar 

av världen.” (Miraculous Lady, p.13. 5 apr 1968) 

   I Dozulé, Frankrike, fick visionären Madeleine höra den 2 nov 1973: ”Ni lever i 

tiden för de sista kraftansträngningarna av Ondskan mot Kristus. Satan har blivit 
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utsläppt från sitt fängelse. Han ockuperar hela jordens yta.” (Signs & Wonders, 

Summer 2001, p.54) 

   Maria sade till Fader Gobbi: ”Satan har varit den obestridde härskaren över ert 

århundrades händelser.” (TTP #425, 13 maj i Fatima) Senare upprepade hon: 

”Striden mellan Kvinnan Klädd i Solen och den Röde Draken har, under dessa år, 

nått sin höjdpunkt. Satan har upprättat sitt rike i världen. Han är herre över er nu, 

som en säker segrare.” (TTP #495) 

   Den sista dagen 1997, i hennes sista offentliga budskap till Fader Gobbi, sade 

Maria: 

   ”Detta århundrade som nu håller på att ta slut har ställts under en stark makts 

tecken som beviljats min Fiende. Därför har mänskligheten letts vilse av den 

teoretiska och praktiska ateismens villfarelser. På Guds plats har avgudar byggts 

där alla dyrkar nöjen, pengar, underhållning, makt, högmod och orenhet. 

Sannerligen, Satan har med lustans bägare lyckats förföra alla länder på jorden.” 

(TTP #604e-f) 

 

    Ord och bilder som de i ovanstående texter frambesvärjer gärna visioner av 

förskräckliga demoner som härjar i världen. Men om jag förstår dem rätt är de 

ämnade att förmedla en helt annan vision - en vision av Satan som verkar under 

täckmantel av mänskliga aktiviteter som till det yttre förefaller mer eller mindre 

normala, men som i själva verket motverkar Evangeliets sätt att leva. 

    Kort sagt befinner sig världen idag under Satans herravälde. Den har fallit in i ett 

syndfullt sätt att leva som är värre än i någon föregående tid. I Kyrkan själv har 

människor blivit ljumma och försummar sakramenten som givits för deras 

frälsning. Även en del präster håller inte troget fast vid Kyrkans autentiska lära. 

 

    Som Herren sade till Zdenko Singer (en kroat som nu lever i Kanada): 

   ”Aldrig har Mina barn varit så förtjusta i synd som nu. På Noas tid renade Jag 

världen från synder som var av mindre svårighetsgrad än de som Mina barn gläder 

sig åt nu. …Jag säger er att tiden när ni skall få bevittna Mitt Ingripande i era 

jordiska liv kommer snart.” (Brown, The Final Hour, p.333) 
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II 
 

PROFETER SÄNDA FÖR ATT                         

KALLA OSS TILLBAKA TILL GUD 

 
  Trots vår syndfullhet har Gud inte avvisat oss. Den Välsignade Modern sade till 

Ruth Ann Wade: ”Gud berättar för er med tecken och under att nu är tiden inne 

för hjärtats omvändelse.” (6 okt 1993) 

 

A. ÄKTA PROFETER 

 

    För att rädda oss sänder Gud profeter som aldrig förr för att få oss att ångra oss. 

Genom Vassula förklarade Jesus: ”Jag har aldrig upphört att utnämna profeter och 

leda dem på Sanningens väg för Min Frälsningsplan.” (SLIG 28 apr 2000) 

 

   Ruth Ann Wade fick höra: ”Gud försöker desperat att fånga människors 

uppmärksamhet. Han har använt mirakel och nådegåvor bortom allt förstånd. 

Aldrig förr i historien har Gud så desperat försökt fånga sina barns 

uppmärksamhet.” (14 jan 1994) 

 

B. FALSKA PROFETER 

 

   Jesus själv varnade oss att vara på vår vakt mot falska profeter (Matt 7:15). Flera 

av dagens visionärer har upprepat denna varning, t.ex. Christina Gallagher: 

   ”På senare tid har Vår Välsignade Moder varnat mig för falska profeter. Vår Fru 

har bett mig att vara för mig själv. På så sätt skulle jag inte komma i kontakt med 

människor som inte talade sanning. De var falska profeter. Vår Heliga Moder sade 

att vi kunde känna igen detta när vi ser de där som söker popularitet eller pengar, 

de är inte sanna redskap för Gud. Likaså alla de som motsäger den Heliga Skriften. 

De falska profeterna armbågar sig fram på ett sensationellt sätt. 

   Ja, jag gavs medvetenhet om ett stort antal som jag blev mycket överraskad över. 

Några av dem trodde jag faktiskt var äkta.” (The Sorrow, sid 238) 

 

   Vassula varnades så här av Jesus:  

   ”…de som påstår sig ha profetior och som bara profeterar plågor och katastrofer, 

de kommer inte från Mig. Men någon som profeterar Mina varningar, frid och 

ånger och vars ord förverkligas skall erkännas som en som sannerligen är sänd av 
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Mig. Ja, verkligen, den som profeterar uppmuntran, tröst och förbättrar 

gemenskapen, vet att den personen sannerligen är sänd av Mig.  

   Jag har varnat er att inte bara ta någon på hans ord eller tro på vem som helst som 

påstår sig ha ord som kommer från Mig, även om han utför mirakel och under som 

att uppväcka någon från de döda. Men vänd örat till de som inte vållar diskussioner 

som motsäger trons mysterier, för den Helige Andes nådegåvor som ges åt mina 

utvalda kommer att överflöda över de som lyssnar till dem…. Mina ord har inte 

bara auktoritet och makt, de brinner och de upptänder samtidigt er själ och 

upplyser er ande. 

   Framför allt kommer de gudomliga realiteter som avslöjas för er av Mina utvalda 

själar att uttryckas på Skriftens och Traditionens grund och ingen annan. Hur skall 

ni veta att Jag talar? Ni kommer att veta det genom den sunda kunskap ni uppnår. 

Och ni som var fullständigt döda och låg och ruttnade i dödens dal, skall vid ert 

uppvaknande komma till insikt om vem som lyfte er genom nåd.” (SLIG  

7 aug 2002) 

 

   Två år senare tillade Jesus: 

   ”I vår tid finns en mängd falska profeter som inte är sända av Gud men ändå 

bedrar folk genom att härma Guds budskap. Deras budskap är tryckta i böcker. 

Dessa människor lever i illusioner och det finns många av dem, särskilt i 

Frankrike.” (SLIG 12 apr 2004) 

 

   1980 varnade Maria Fader Gobbi: ”…idag finns det många falska Kristus och 

falska profeter som förleder många själar och för dem till undergång.” (TTP # 

195q) 

   Visionärerna själva har blivit förmanade att pröva sina egna visioner och 

budskap för att försäkra sig om att de verkligen är från Herren. De gör detta till 

exempel genom att be anden som talar till dem att prisa Jesus Kristus som Herre, 

eller genom att befalla anden att avlägsna sig om det inte är från Herren. Patricia 

Devlin blev undervisad av sin skyddsängel att pröva all ’närvaro’ med följande 

bön: 

Om du är från min Herre Jesus Kristus 

som älskar och skapade allt, 

då är du välkommen i Faderns och Sonens 

och den Helige Andes namn 

(med korstecken) 

 (The Light of Love, p. 105) 

 

   Patricia blev också lärd att stänka välsignat vatten på varelsen som tilltalade 

henne. Hon berättar hur hon en gång blev så exalterad över ett ljus som antydde en 
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ängels närvaro att hon glömde att pröva den. Hon tog ett papper och förberedde sig 

att skriva tills hon insåg att det som sades bara var fånigt pladder. Sedan testade 

hon närvaron och den försvann omedelbart. (p. 64) 

   Det har dessutom ofta påpekats att visionärerna som mottar dessa himmelska 

budskap eller står i kontakt med himmelska budbärare inte undantas från lydnad 

till sina jordiska överordnade. Därför blev Patricia förmanad av sin ängel att, 

oavsett vad den eller någon annan ängel säger till henne, skulle hon alltid lyda sin 

biktfader. (The Light of Love, p. 87) På samma sätt blev Luisa Piccarreta, en av 

alla tiders mest extraordinära mystiker, ofta förmanad av Jesus att vara fullkomligt 

lydig mot sin biktfader. 

 

C. TECKEN OCH UNDER 

 

   För att bekräfta sina profeters ord har Gud givit förunderliga tecken av många 

slag. Ett av de mest spektakulära exemplen är Julia Kim i Sydkorea. En staty av 

den Välsignade Jungfrun som Julia hade fått som gåva grät tårar, och ibland tårar 

av blod, periodvis under 700 dagar (mellan 30 juni 1985och 14 januari 1992). 

Prover testade vid det medicinska laboratoriet på Söuls National University 

fastställde att det var människoblod.  

   Samma staty började sedan utsöndra välluktande olja under 700 dagar från 25 

november till 23 oktober 1994. Den gjorde så igen på Skärtorsdagen åren 2006 och 

2007. Kapellet där denna staty står fylls ofta av rosors väldoft. Färgsprakande, 

välluktande olja har uppenbarat sig flytande på vattnet från den mirakulösa källan 

på den Välsignade Moderns Berg. 

   Som nämndes i föregående kapitel förvandlades Eukaristin som Julia tog emot i 

Mässan till synligt kött och blod i hennes mun vid tretton olika tillfällen. Detta 

hände en gång under en privat Mässa firad av påven Johannes Paulus II, och den 

Helige Fadern själv bevittnade det (31 okt 1995. Ett foto av detta finns i den 

amerikanska boken. ö. a.). Det hände igen 28 februari 2010 vid en Mässa firad i 

Rom av Ärkebiskopen Giovanni Bulaitis, apostolisk nuntie för Korea. 

   Sju gånger har heliga hostior fallit från taket i Julias kapell i Naju. (Vad 

betydelsen av detta kan vara är inte lätt att säga. Kan det vara ett tecken för ”Bröd 

från Himlen”?) Vid två tillfällen utgöts blod från några av dessa hostior när de 

förvarades i ett ciborium. Blod har uppenbarat sig på mer än 5000 stenar på 

Korsvägen nära Naju, 9 november 2001. 12 - 15 oktober 2006 uppenbarade sig 

stora mängder blod i Julias rum som om det spridits med en färgspruta. En del av 

det som hade koagulerat började expandera, blev flytande och pulserade som om 

det andades. Åtta prover av blodet, taget från olika platser, blev testade vid Söuls 

medicinska universitets laboratorium och visade sig vara mänskligt blod, typ AB 

(Julias blod är typ O). Det är intressant att notera att i Lanciano, Italien, där det 
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konsekrerade vinet under en Mässa firad under 700-talet förvandlades till synligt 

blod, har modern vetenskaplig undersökning visat att detta blod också är typ AB.  

   Den 19 oktober 2006 blödde krucifixet vid Korsvägen på den Välsignade 

Moderns Berg från sårmärkena. Ibland, t.ex. under Påskvigilian 2007, utstrålade ett 

klart ljus på pilgrimerna från dem. 

  Slutligen har Julia själv fått genomgå fruktansvärda lidanden som gottgörelse för 

världens synder. Ofta har dessa haft en övernaturlig karaktär. Hon har upplevt 

barns lidande som blivit aborterade. Under1980 och 90-talen fick hon Kristus 

stigmata på sina händer, fötter och i sidan medan hon genomgick Hans 

korsfästelses smärtor. Efter några dagar helades dessa stigmata. Märkena från 

gisslandet av Kristus har uppenbarat sig på hennes kropp. Den Välsignade Modern 

sade till henne: 

   ”Min Son Jesus kan ta bort smärtorna från min dotter som jag älskar så intensivt 

på ett ögonblick och låta henne ställa sig upp, men Han har tillåtit hennes lidanden 

för att en själ behövs som vill erbjuda sådana enorma offer för omvändelsen av 

världens barn”. (3 mars 2006) 

   När Julia gick Korsvägen den 22 april 2011 svimmade hon och föreföll död, men 

efter några minuter återvände hon till livet. 

 

   I Lipa, Filippinerna, där Maria uppenbarade sig många gånger för en 

karmelitnovis vid namn Teresing (eller Teresita) Castillo, föll duschar av 

rosenblad, och då och då hela rosor, från taket inne i konventet och ibland från 

himlen över folkmassan som samlats där. Bilden av Jesus uppenbarade sig på en 

del av rosenbladen. 

   Ett av de ovanligaste miraklen hände visionären Maria Esperanza från 

Venezuela. När hon kom nerför en backe bakom sitt hus med en grupp besökare 

började hon känna smärtor i bröstet. En läkare tog pulsen på henne och sade ”Ni är 

väldigt dålig.” I samma stund satte hon sig ner, fortfarande lidande. Efter några 

minuter öppnade hon sin blus och en levande ros syntes komma ut ur hennes bröst. 

Detta fångades på film av TV-fotograferna som var där. Som ett resultat av detta 

och andra mirakel återvände Carolina Feuenmayor, en TV-journalist i Caracas som 

besökte Maria för att förbereda ett program om henne, till den tro hon hade förlorat 

många år tidigare. Samma mirakel hände tio gånger till. (Många andra mirakel 

förknippade med Maria har rapporterats, men alla kan inte återges här.) 

   Det bäst kända miraklet som stöder Marias uppenbarelser idag är förmodligen 

solmiraklet i Medjugorje. Detta har hänt ofta, inte bara i själva Medjugorje utan 

även på andra platser involverade med Medjugorje. Första gången det hände var  

2 augusti 1981. Tidigt på eftermiddagen såg omkring 150 människor solen snurra i 

skyn. Efter en stund tycktes den sänka sig ner mot dem medan skyn blev svart 

bakom den, sedan drog den sig tillbaka. En del av människorna såg ett hjärta 
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uppenbara sig i skyn omgivet av sex små hjärtan (som kanske representerade 

visionärerna?). Under allt detta stirrade människorna på solen utan att skada sina 

ögon. Efter ungefär femton minuter kom ett vitt moln ner över bergssidan och 

täckte solen som sedan återvände till sitt normala läge. 

   Detta mirakel har återupprepats många gånger i olika former. Ofta verkar det 

vara en stor hostia framför solen som skyddar åskådarnas ögon. När solen snurrar 

antar den skiftande färger. Figurer av Kristus, den Välsignade Modern och änglar 

och helgon uppenbarar sig ibland. 

 

   Påven Pius XII såg ett ’solmirakel’ flera gånger 1950 när han förberedde sig att 

definiera dogmen om Marias Upptagning. I en handskriven anteckning som han 

efterlämnade säger han att 16:00 den 30 oktober, under sin ”vanliga promenad i 

Vatikanens trädgård då han läste och studerade,” kom han fram till statyn av Vår 

Fru av Lourdes. ”… vid toppen av kullen… blev jag skräckslagen av ett fenomen 

jag aldrig hade sett förut. Solen som fortfarande stod högt på himlen såg ut som en 

blek, ogenomskinlig sfär helt omgiven av en strålande cirkel.” Han kunde titta på 

solen ”utan minsta obehag. Det var ett mycket ljust litet moln framför den.” Denna 

sfär ”rörde sig en aning utåt, antingen snurrande eller flyttande från vänster till 

höger och vice versa. Men inne i sfären kunde man se markerade rörelser med 

tydlig skärpa och utan avbrott.” 

   Påven såg detta igen den 31 oktober, den 1 november (dagen för definitionen av 

dogmen) och den 8 november. Efter det såg han det aldrig mer fast han försökte 

flera gånger. www.zenit.org  11/5 2008 

 

   Det har skett oräkneliga andra mirakulösa tecken som bekräftat budskapen från 

dagens profeter. Att återge alla skulle kräva en bok till. Många av dem finns på 

www.visionsofjesuschrist.com 

 

 

D. MARIA TALAR IDAG 

 

   Det som utmärker nutidens profetia är att det vanligtvis är genom den Välsignade 

Jungfrun som Gud har talat. Som nämndes i inledningen talar Jesus själv ibland 

och likaså många av helgonen. Ibland kommer ett budskap från Gud Fadern eller, 

mera sällan, från den Helige Ande. Men den stora majoriteten av de profetiska 

budskapen i vår tid kommer från den Välsignade Jungfrun Maria. Hon är en Moder 

som vädjar till sina barn att omvända sig innan det är för sent. Det är den rollen 

Maria har i Kyrkan idag. 

   I Fatima sade Jacinta: ”Gud har anförtrott freden i världen åt Vår Fru.” Syster 

Lucia berättade för fader Agostino Fuentes att: ”… när Han förbrukat de medel 

http://www.zenit.org/
http://www.visionsofjesuschrist.com/
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som avvisats av människor erbjuder Han med bävan det sista ankaret för vår 

frälsning: den Heliga Jungfrun personligen, hennes talrika uppenbarelser, hennes 

tårar, hennes profetiska budskap om sprids över hela världen.” (Please Come Back, 

p. 24)  

 

   I Oliveto Citra i Italien 1986 gav Maria följande budskap genom en av 

visionärerna, fru Mafalda Caputo:  

   ”Mina kära barn, Gud sänder mig till jorden för att rädda er alla därför att hela 

världen är i fara. Jag kommer bland er för att bringa frid till era hjärtan. Gud vill att 

den friden skall råda i hela mänsklighetens hjärtan och Han önskar alla människors 

omvändelse. Därför mina barn, be, be, be. Om ni inte ber kommer ni inte att få 

något. Den tid ni har kvar är kort. Det kommer att bli jordbävningar, katastrofer 

och hungersnöd för jordens invånare.” (Mary Among Us, p. 52) 

 

   Till Fader Gobbi, som från 1973 till 1997 mottog över 600 budskap från henne, 

sade Maria: 

   ”… mitt moderliga handlande i dessa sista tider utövas på ett öppet sätt och det 

blir allt starkare, och mitt ljus kommer att lysa i varenda del av världen. Av denna 

anledning manifesterar jag mig själv överallt idag genom mina talrika 

uppenbarelser och genom mina extraordinära manifestationer.” (TTP # 438h, 8 dec 

1990) 

   Tidigare hade hon sagt: ”När jag är accepterad av hela Kyrkan, då skall jag som 

Moder återförena mina barn i en enda familjs värme.” (TTP # 213k) 

 

   Maria berättade för Christina Gallagher: 

   ”Varenda en av er kan se sönderfallet av tron på Gud omkring er och världens 

förfall. Jag önskar att ni studerar mina budskap i vilka jag förberedde er för dessa 

tider och förutsade vad som nu kommer över er. Jag önskar att mina barn läser de 

budskap i vilka jag försökte skydda er från de faror som nu omger er.” (16 juli 

2008) 

   Christina själv anmärkte: 

   ”[Maria] bönfaller sina barn över hela världen att komma tillbaka till hennes Son 

innan det är för sent, medan de ännu har tid. Och det är därför Vår Välsignade 

Moder till och med gråter tårar av blod för att så många själar går förlorade.” (The 

Sorrow, p. 121) 

 

   Efter att Påven Johannes Paulus II hade fått höra om Maria Esperanza av 

biskopen i Caracas, Venezuela, kommenterade han att den Helige Ande använder 

Vår Fru som ett redskap för att evangelisera världen. (The Final Hour, p. 271) 
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   En anmärkningsvärd kommentar om uppgiften för Marias budskap gavs till Julia 

Kim: 

   ”Martin Luther prövade reformationen, men också han var min älskade son 

precis som ni själva. Människor kan göra misstag men kom ihåg att Herren kan 

vända ont till gott och använda även våra misstag. Därför skall ni aldrig någonsin 

döma och kritisera andra på mänskligt vis. De mindre och separerade kyrkorna har 

inte accepterat mig men de kommer gradvis att ta emot mig som Kyrkans Moder. 

Mina älskade små själar! Såsom jag var tillsammans med apostlarna i salen i 

Jerusalem skall jag alltid vara med er som följer mig. Så sprid inte mina kärleksord 

bara till katoliker, utan till alla mina barn i världen. Ni som sprider orden som 

Herren och jag ger er kanske får uppleva inre dödsångest. Men kom ihåg att er 

Himmelska Moder har förberett en tillflykt där ni kan vila i evighet. Fortsätt era 

strävsamma ansträngningar att sprida sanningen om Herren, som verkligen är 

närvarande i Eukaristin.” (24 sep 1994) 

 

   Det är intressant att notera att när Maria uppenbarar sig kan visionärerna ibland 

röra vid henne, ibland inte. I Medjugorje berörde visionärerna ofta, och till och 

med kysste, den Välsignade Modern. Vid ett tillfälle fick inte bara visionärerna 

utan hela den närvarande folksamlingen tillåtelse att beröra henne, vilket 

resulterade i att hennes dräkt blev fläckad vid beröringen från en del av dem. Å 

andra sidan kände visionärerna i Garabandal ingenting, inte ens när Maria kysste 

dem. När de höll Jesusbarnet i sina armar kände de ingen vikt eller fysisk kontakt. 

(Garabandal Journal, March-April 2007, p. 6) När vittnen som var närvarande 

under uppenbarelserna försökte lyfta visionärerna när de var i extas, eller bara lyfta 

deras händer, fann de att detta var omöjligt trots att visionärerna kunde lyfta 

varandra med lätthet. (”The Churches will unite”, Ibid, p.13) 

 

   Sammanfattningsvis kommer Maria idag som en moder som är orolig för sina 

barn. Hon varnar oss för de straff som hotar världen om den fortsätter på sina 

syndfulla vägar och försöker dra oss tillbaka till hennes Son. Hon uppenbarar sig 

på olika sätt på olika platser men vill att vi sprider hennes ord till alla, inte bara till 

katoliker.  

   På Gamla Testamentets tid sändes profeter för att varna Israel att Gud var trött på 

deras brott. För att Israel inte lyssnade fördes dess folk bort i fångenskap och dess 

land lämnades ödelagt. Maria är som en profet för vår tid och vi kan tacka Jesus 

barmhärtiga Hjärta för att Han sänt oss den ljuvaste och ömmaste av alla Hans 

profeter. 

   En del människor invänder att dessa profetiska varningar låter mer som Yahve’s  
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dundrande i Gamla Testamentet än de vänliga ord från Fadern som Jesus 

förkunnade. Den som säger så kan inte vara särskilt välbekant med Jesus läror.  

Fastän Han var Barmhärtig Frälsare kunde Han också vara skoningslös i Sina 

varningar. När någon berättade för Honom hur Pilatus hade slaktat några 

människor som offrade till Herren förklarade Han: ”Om ni inte ångrar er kommer 

ni alla att förgås på samma sätt.” Till de städer som inte ångrade sig när Han 

predikade förklarade Han: ”Ve dig, Korasin! Ve dig, Betsaida! Ty om de 

underverk som har utförts hos er hade skett i Tyros och Sidon, så hade dessa städer 

för länge sedan omvänt sig i säck och aska. Men jag säger er: för Tyros och Sidon 

skall det bli lindrigare på domens dag än för er. Och du, Kafarnaum, skall du 

kanske bli upphöjd till himlen? Nej, du skall störtas ned i dödsriket.” (Matt 11: 21 -

23) Uppenbarelseboken består mest av allvarliga varningar framförda av Jesus 

genom aposteln Johannes.  

   Om Jesus kunde tala så genom sina evangelister kan Han göra samma sak genom 

den Välsignade Jungfrun. När vi hör att Maria gråter över världens framtid, 

påminner inte det oss om Jesus tårar över Jerusalem? ”De skall slå dig och ditt folk 

till marken, och de skall inte lämna sten på sten”, sade Han, ”eftersom du inte 

förstod att tiden var inne för Guds besök.” (Luk 19:44) 

 

E. MARIAS OBEFLÄCKADE HJÄRTA 

 

   Vördnaden till Marias Hjärta uppstod under medeltiden och främjades särskilt av 

St. John Eudes (1600 - 1680) i hans bok The Admirable Heart of the Holy Mother 

of God men den blev inte allmänt spridd förrän i modern tid. Tillväxten av vördnad 

för Marias Obefläckade Hjärta är ett av de karaktäristiska dragen för 1900-talets 

katolska spiritualitet och den har särskilt främjats tack vare Vår Frus 

uppenbarelser. 

   Det är framför allt Fatima som dragit uppmärksamhet till detta ämne. Den 13 

juni 1917 berättade Maria för visionärerna att ”Jesus vill införa vördnad för mitt 

Obefläckade Hjärta i världen.” Enligt fader Joaquin Alonso CMF var detta ”hjärtat 

och själen i Fatimas hela budskap.” 

   Många andra visionärer har fått budskap om detta ämne. I början av sitt uppdrag 

mottog Fader Gobbi budskapet:  

   ” I Fatima pekade jag på mitt Obefläckade Hjärta som ett medel för hela 

mänsklighetens frälsning. Jag pekade ut vägen för att återvända till Gud. Men 

ingen lyssnade. Nu vill jag ge er mitt Obefläckade Hjärta som er enda tillflykt i de 

väldigt smärtsamma stunder som väntar er.” (TTP # 86bc, 9 nov 1975) 

 

   Medan han talade i Nagasaki, Japan, på festdagen för det Obefläckade Hjärtat 

fick Fader Gobbi höra: ” Det som hände på den här platsen (d.v.s. atombomben) 
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skulle snart kunna hända i varenda del av världen om inte mina barn tar emot min 

uppmaning att återvända till Gud.” Maria fortsatte: ” Träd in i mitt Obefläckade 

Hjärta: det är den tillflykt som Modern ger er. I det kommer ni att finna allt jag har 

förberett för er för att genomgå de förskräckliga stunder av rening vilka ni nu 

genomlever. Hela Kyrkan måste nu träda in i min tillflyktsort: påven, biskoparna, 

prästerna och alla de trogna. Det är av denna anledning jag leder er till alla delar av 

världen. Tiden har kommit då den lilla återstod som skall förbli trogna, och med 

vilka Jesus kommer att framkalla förverkligandet av Sitt rike, i sin helhet måste 

träda in i mitt Obefläckade Hjärta. 

   Den som inte träder in i denna tillflyktsort kommer att föras bort av den väldiga 

storm som redan har börjat rasa.” (TTP # 1544, j-m)   

 

   Senare relaterade Maria denna vördnad till ett nytt utgjutande av den Helige 

Ande: ” Mitt Obefläckade Hjärta är den nya och andliga sal i vilken hela Kyrkan 

måste träda in för att erhålla den nya Pingstens gåva.” (TTP # 428c) 

   Slutligen förklarade Maria: ”…alla kristnas återförening i den Katolska Kyrkan 

kommer att sammanfalla med mitt Obefläckade Hjärtas seger i världen” (TTP # 

2131) 

   I Naju, Korea, sade Maria till Julia Kim: ” Jag vill rädda denna värld in i mitt 

Obefläckade Hjärta eftersom den står inför den allvarliga faran att svepas bort av 

stormen och förintas.” (11 nov 1990) Maria sade också: ”Ta emot ljuset från mitt 

Obefläckade Hjärta. Bli på så sätt mitt Obefläckade Hjärtas apostlar som utstrålar 

ljus över alla sjuka själar.” (13 feb 1987) 

   Även innan Fatima kallades Berthe Petit i Belgien 1909 till att sprida vördnaden 

för ”Marias Sorgsna och Obefläckade Hjärta.” (Pelletier, p. 132) Vid slutet av 

första världskriget berättade Jesus för henne att om det hade varit så att vigningen 

av England till hennes Sorgsna och Obefläckade Hjärta inte hade erhållits genom 

Kardinal Bourne skulle kriget ha vunnits av den andra sidan. 

   Påve Pius XII vigde världen till Marias Obefläckade Hjärta den 31 oktober 1942. 

I åratal ledde påven Johannes Paulus II rosenkransbönen på TV och i radio den 

första lördagen i varje månad – dagen som tillägnats Marias Obefläckade Hjärta. 

Förenta Staternas biskopar vigde vårt land till Marias Sorgsna och Obefläckade 

Hjärta den 4 november 2006 i nationalhelgedomen ”Den Obefläckade Avlelsens  

Basilika” i Washington D.C. (The Catholic Standard and Times, 20 nov 2006) 

   Marias Obefläckade Hjärta framställs naturligtvis inte som om det agerar på egen 

hand. Det är genom hennes förening med Jesu Heliga Hjärta som hon är 

bemyndigad. Ibland är detta tydligt uttalat. Vår Fru berättade för Gianna Talone 

Sullivan: ”Mitt Obefläckade Hjärta och Min Sons Eukaristiska Hjärta är 

oskiljaktigt förenade i frälsningsplanen…” (11 maj 2000) 

   Jesus berättade för Josefina-Maria i Melbourne, Australien: 
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   ” Detta är de Två Hjärtanas tidsålder. Allt ont skall utplånas av Mitt Heliga 

Hjärta genom Min Moders Obefläckade Hjärta. Var inte rädda. För de som 

kommer till Våra Hjärtan väntar en stor belöning. Vad Jag längtar efter att världen 

skall bli omsluten av Våra Hjärtan. Våra Hjärtan skall segra. Ondska kommer inte 

längre att härska i människors hjärtan. Människan kommer att älska Gud och alla 

skall leva i enhet.” (31 mars 1993. In the Age of the two Hearts, p. 2f) 

   Några månader senare tillade Maria: 

   ”Detta århundrade kommer många av er att få se Våra Två Hjärtans regeringstid 

upprättad på jorden. Jag förbereder er genom de bönegrupper och genom de 

profeter som fått fullmakt av den allsmäktige Fadern.” (1 sep 1993. Ibid p. 4f)  

 

   Även innan ovanstående uppenbarelser förklarade St. Pius X (påve från 1903 till   

1914) att: ”Gud har så intimt förenat dessa två Hjärtan att vi med sanning kan säga 

att De är ett…. Jesus är skrinlagd i Marias Hjärta så fullkomligt att när vi ärar och 

lovprisar hennes Hjärta, ärar och lovprisar vi Jesus Kristus själv.” 

 

   Vördnad för Marias Obefläckade Hjärta, som funnits i Kyrkan sedan medeltiden, 

blev inte allmänt spridd förrän på 1900-talet. Men med början i Fatima har de 

nutida uppenbarelserna lagt stor tonvikt vid den, och de har länkat samman Marias 

Obefläckade Hjärta med Jesu Heliga Hjärta. 

 

F. VÄRLDEN LYSSNAR INTE 
 

   Trots det stora antalet profeter som sänts för att ge oss Herrens budskap idag 

verkar de flesta människor ovilliga att lyssna på dem. I L’Escorial 1988 sade Maria 

till Luz Amparo Cuevas: ”Gud gråter över mänskligheten, men mänskligheten 

förblir döv. De ägnar ingen uppmärksamhet åt mina himmelska budskap… Gud 

gråter över Sin Kyrka – den är i Getsemane.” (Gabriel, p. 332) 

   Som ”Konung över Alla Länder” frågade Jesus den person som Han kallar Sin 

’Sekreterare’: ”Vet du vad som för närvarande betungar din Jesus Hjärta?” 

Svarande på Sin egen fråga sade Han: ”Det är det faktum, Mitt barn, att även efter 

att Jag har kallat Mina barn i århundraden förblir majoriteten av dem döva för Min 

Vädjan om Kärlek!” (I will sing of Mercy, p.105) 

   Till Ruth Ann Wade klagade Maria: 

   ”Barn, budskapen lyssnar man för det mesta inte på. Det är därför som de till slut 

också skall upphöra. Dessa budskap är i hög grad lika de budskap som du tar emot 

för världen. Hur många av de som har läst dem har tagit dem till sitt hjärta? Hur 

många av mina barn har börjat be rosenkransen dagligen som resultat av det? Hur 

många har återvänt till Kyrkan och sakramenten? Hur många tar emot min Jesus 

Kropp så ofta som möjligt? Jag skulle kunna fortsätta länge. Hur många har valt att 
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fasta en dag i veckan? Inte många har tagit budskapen som givits er från Himlen på 

allvar. 

   En räddningsplan har lagts för vart och ett av mina barn för deras frälsning och 

de väljer att ignorera den. Vad händer när du som förälder tillrättavisar ditt barn för 

att det gjort orätt och barnet fortsätter att göra likadant gång på gång? ” 

   När Ruth Ann svarade: ”Som förälder skulle jag ha försökt med något annat”, 

fortsatte Maria: ”Det är det Gud gör, barn. Han kommer att avlägsna budskapen 

och pröva något mer drastiskt för att fånga Sina barns uppmärksamhet. Gud har en 

plan. Hans plan är fullkomlig. Det skall komma stort lidande till ert land (USA) 

som ett resultat av Guds barns självgodhet inför det onda som pågår runt omkring 

dem. Det sätt på vilket budskapen har ignorerats har orsakat mycket smärta för mig 

som er Moder. Mina barn behöver väckas ur sin sömn. Att göra det fordrar 

drastiska åtgärder.” (14 sep 1994) 

 

   Maria berättade för Gianna Talone Sullivan:  

   ” Idag har jag sänt många profeter. Och vem lyssnar i världen?... På grund av 

detta kan jag säga er, att vad som skall komma över denna världen är ingenting 

annat än det som hände i Nineves dagar”… (26 jan 2003) 

   ”Jag är närvarande så väldigt mycket, och det gör mig sorgsen att Moder 

Kyrkan älskar att bevara det förgångnas profeter men ändå inte erkänner min 

närvaro och min Sons ord genom dagens profeter. Om denna världen och den 

innevarande generationen helt och fullt levde efter de förgångna profeternas ord 

skulle det inte behövas några profeter idag. (26 dec 2009)   

 

   Ibland blir prästerna särskilt klandrade för att de stänger sina själar för himlens 

budskap. Jesus sade till Julia Kim: 

   ”Håller inte många av de präster som Jag personligen smort och vigt i denna tid 

sig på avstånd från Min Moder, följer henne bara ytligt och kompromissar för 

bekvämlighets skull med den sekulära världen som är infekterad av villfarelser?  

   Därför att herdarna, de som förväntas omintetgöra villfarelser och försvara 

sanningen, håller sina själar stängda och blockerar sanningens väg med själviskhet 

och för bekvämlighets skull kompromissar med den sekulära världen som är 

infekterad av villfarelser, blir kärleksbudskapen som Min Moder och Jag har givit 

er inte förverkligade, de länge efterlängtade möjligheterna för många fårs herdar att 

bli räddade förspills, och allt blir bortkastat. På grund av detta fortsätter elden i 

Mitt Heliga Hjärta att häftigt flamma upp.” (Mary’s Touch, 15 aug 2006) 

 

   Det skulle vara ett misstag, emellertid, att tro att alla präster är stängda för Vår 

Frus budskap och uppenbarelser. Som jag påpekade i inledningen var påven 

Johannes Paulus II mycket positiv till Medjugorje och uppmuntrade många 
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biskopar att besöka platsen. Han sade till biskop Paolo Hnilika SJ: ”Du borde åka 

till Medjugorje. Medjugorje är fullbordandet av Fatima.” (Detta och de följande 

exemplen återges i Medjugorje, a Time for Truth a Time for Action av Denis 

Nolan, p. 91) Vid ett annat tillfälle förklarade han: ”Om jag inte var påve skulle jag 

redan ha varit i Medjugorje.” Enligt visionären Mirjana hade påven börjat be för 

att Vår Fru skulle komma till jorden igen för att hjälpa honom mot kommunismen 

två månader innan Medjugorjeuppenbarelsernas början. När han fått höra om 

uppenbarelserna sade han: ”Det är svaret på mina böner.” (Mirjana berättade detta 

för pilgrimer i Medjugorje 3 okt 2009) 

   Förutom påven har ett ansenligt antal andra biskopar, teologer och till och med 

Moder Teresa av Calcutta gett uttryck för en positiv inställning till Medjugorje. 

   Som nämnts i inledningen besökte kardinal Schönborn, ärkebiskop i Wien och 

medlem av Troskongregationen, Medjugorje den 29 december 2009 och talade i St. 

Jakobs kyrka. Han förklarade senare Medjugorje vara en av de största 

pilgrimsorterna i världen, till vilken han definitivt ville återvända. 

   Angående Garabandal fick påven Johannes Paulus II ett exemplar av boken 

Garabandal – Der Zeigefinger Gottes av Albrecht Weber (1993). Han lät sedan sin 

sekreterare Msgr Stanislaus Dziwisz (nu Kardinal) skriva till författaren: 

   ”Må Gud belöna dig för allt, särskilt för den djupa kärlek med vilken du gör 

händelserna förbundna med Garabandal vida kända. Må Guds Moders Budskap 

finna en ingång in i människors hjärtan innan det är för sent.” (Jmf Garabandal 

Journal, odaterad specialutgåva [2007], p. 10.) 

 

   Två senare visionärer, Maria Esperanza och Conchita (d.v.s. Maria 

Concepcion Cabrero de Armida från Mexico City) har båda blivit helgonförklarade 

liksom ett betydande antal andra visionärer i det förflutna (Se de biografiska 

anteckningarna i TILLÄGG II och min bok I Am Sending You Prophets, 

Queenship, 2007). 

   Innan han blev påve gjorde kardinal Ratzinger följande uttalande, vilket 

förmodligen fortfarande uttrycker hans ståndpunkt: 

   ”De uppenbarelser som Kyrkan officiellt har godkänt – särskilt Lourdes och 

Fatima – har sin exakta plats i utvecklingen av Kyrkans liv under det senaste 

århundradet. De visar bland annat att Uppenbarelsen – ännu unik, avslutad och 

därför oöverträffad – inte ännu är en död företeelse utan något levande och vitalt… 

Ett av tecknen för vår tid är att tillkännagivanden av ’Mariauppenbarelser’ 

mångfaldigas över hela världen.” (The Ratzinger Report, Vittorio Messori, Ignatius 

Press, San Francisco 1985 p.111f) 
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III 
 

VAD SOM LIGGER FRAMFÖR OSS 

 
   Medan förutsägelser om framtiden inte är det som definierar den profetiska     

verksamheten, som framhölls i Introduktionen, talar ändå dagens profeter en hel 

del om vad som ligger framför oss. Detta kapitel ger en överblick över deras 

förutsägelser. Enskilda detaljer kommer att undersökas närmare i kapitel IV. 

    Ett kort sammandrag av framtiden gavs åt Fader Gobbi under Pingsten 1991: 

    ”Den Helige Ande skall få er att förstå er tids tecken. De är de tider som 

förutsagts av den Heliga Skrift som det stora avfallets tid och Antikrists ankomst. 

De är tider av stor vedermöda och oräkneliga lidanden för alla som skall 

genomleva dessa avgörande händelser som förberedelse för Jesus andra ankomst i 

ära.” (TTP # 450d) 

 

DEN KATOLSKA KATEKESENS ESKATOLOGI 

 

    När vi undersöker dessa profetior kan det vara bra att hålla i minnet vad 

Katolska Kyrkans Katekes har att säga om den yttersta tiden. 

 
    671 Kristi rike är alltså redan närvarande i hans Kyrka. Men det har ännu inte kommit 
”med makt och stor härlighet” (Luk 21:27) genom Konungens ankomst till jorden. Detta 
rike angrips fortfarande av de onda makterna även om dessa blivit i grund slagna 
genom Kristi påsk. Ända till dess att allt blivit honom underlagt, ”till dess det blir nya 
himlar och en ny jord där rättfärdighet bor, bär pilgrimskyrkan denna världs gestalt 
genom sina sakrament och ordningar som hör till denna tidsålder. Hon lever alltså inom 
den skapelse som ännu ropar som i födslovåndor och väntar på att Guds barn skall 
uppenbaras”. Därför ber de kristna, särskilt i eukaristin, att Kristus skall påskynda sin 
återkomst och säger till honom: Marana ta – vår Herre, kom! (Upp 22:20). 
 
    672 Kristus försäkrade före sin himmelsfärd att det ännu inte var tid att upprätta det 
ärorika Messiasrike som Israel väntade på och som enligt profeterna skulle ge 
människorna ett slutligt tillstånd av rättvisa, kärlek och fred. Den nuvarande tiden är 
enligt Herren Andens och vittnesbördets tid, men det är också en ”svår tid”, som präglas 
av den prövning som utgår från det onda och som inte skonar Kyrkan och inleder de 
sista dagarnas strider. Det är en väntans och vakans tid. 
 

Kristi ankomst i härlighet, Israels hopp 
 

    673 Från och med himmelsfärden är Kristi ankomst i härlighet omedelbart 
förestående även om det inte är vår sak ”att veta vilka tider och stunder Fadern i sin 
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makt har fastställt” (Apg 1:7). Denna eskatologiska händelse kan äga rum när som 
helst. Ändå ”skjuts den upp” – både händelsen själv och den slutliga prövningen som 
skall komma före den. 
 

Den sista prövningen för Kyrkan 
 

    675 Före Kristi ankomst måste Kyrkan gå igenom en sista prövning som skall få 
mångas tro att vackla. Förföljelsen som ledsagar hennes pilgrimsfärd på jorden kommer 
att avslöja ”det ondas mysterium” i form av en religiös villfarelse som erbjuder 
människorna en skenbar lösning på deras problem till priset av avfall från sanningen. 
Den värsta religiösa irrläran är den som kommer från Anti-Krist, det vill säga från en 
falsk messianism där människan förhärligar sig själv i stället för Gud och hans Messias 
som kommit i människogestalt. 
 
    676 Denna antikristna villfarelse avtecknar sig redan i världen varje gång som man 
hävdar att det messianska hoppet går i uppfyllelse i historien. Ty detta hopp kan inte bli 
verklighet förrän efter historiens slut genom den eskatologiska domen. Kyrkan har 
förkastat denna förfalskning av det kommande Gudsriket – även i dess mera måttfulla 
gestalt – som uppträder under beteckningen ”millennarism”, framför allt då den antar 
den politiska formen av en sekulariserad messianism, som är ”perverterad till sitt väsen” 
 

* * * 
 

    Vad nutida profeter säger skulle på det hela taget kunna beskrivas som ett 

insisterande på att den tid som Katekesen talar om, särskilt i paragraferna 671 och 

675 - 676, nu är över oss. Det enda allvarliga problemet är huruvida den välsignade 

tid de förutsäger skall följa efter besegrandet av Antikrist är en form av den 

millennarism som fördöms i # 676. Detta problem kommer att behandlas i kapitel 

IV, E f. 

    När vi undersöker de profetiska förutsägelserna skall vi också komma ihåg vad 

kardinal Ratzinger som prefekt för Troskongregationen skrev om den ’Tredje 

hemligheten’ i Fatima: 

    ”Avsikten med en vision är inte att visa en film av en oåterkalleligt fixerad 

framtid. Dess mening är det rakt motsatta: den är tänkt att mobilisera förändringens 

styrkor i rätt riktning…. Snarare talar visionen om faror och hur vi kan räddas från 

dem.” 

 

    Den sista dagen år 1992 gav Maria Fader Gobbi fem tecken som visade att 

Jesus ankomst i ära kommer mycket snart: 

    Det första är spridandet av irrläror, som leder till trosförlust och avfall…. (jfr 

Matt 24:4 - 5, 2 Tess 2 - 3) 
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    Det andra är utbrott av krig och inbördes strider, vilka leder till allmän 

förekomst av våld och hat och en allmän förslappning av medmänsklig kärlek, 

medan naturkatastrofer, såsom epidemier, hungersnöd, översvämningar och 

jordbävningar blir vanligare och vanligare…. (jfr Matt 24:6 - 8, 12 - 13) 

 

    Det tredje tecknet är den blodiga förföljelsen av de som förblir trogna mot Jesus 

och Hans evangelium och som står fasta i den sanna tron. Trots dessa prövningar 

skall Evangeliet predikas i alla delar av världen…. 

 

    Det fjärde tecknet är det fruktansvärda helgerån som skall begås av honom som 

sätter sig upp mot Kristus, det vill säga Antikrist. Han skall träda in i Guds heliga 

tempel, sitta på Guds tron och låta sig dyrkas som Gud…. (jfr 2 Tess 2:4,9. Matt 

24:15. Dan 12:9 - 12) ”En dag”, sade Vår Fru, ”skall ni på den heliga platsen se 

honom som begår det fruktansvärda helgerånet.” Efter att ha citerat Daniel 12:11 

om det dagliga offret som avskaffas och en vanhelgande skändlighet som ställs 

upp, gav hon denna tolkning av det: 

    ”Den Heliga Mässan är det dagliga offret, den rena offergåvan som offras till 

Herren överallt från solens uppgång till dess nedgång…. Genom att acceptera den 

protestantiska läran kommer människor att göra gällande att Mässan inte är ett 

offer utan bara en helig måltid till minne av det som Jesus gjorde vid sin sista 

kvällsmåltid. Och på så sätt kommer firandet av den Heliga Mässan att avskaffas. I 

detta avskaffande av det dagliga offret består det fruktansvärda helgerånet som 

fullbordats av Antikrist, vilket skall pågå ungefär tre och ett halvt år, nämligen ett 

tusen två hundra och nittio dagar.” 

 

(Tidslängden som anges här, ”ett tusen två hundra och nittio dagar”, är naturligtvis 

lånad från Daniel – se TILLÄGG I. Den är förmodligen avsedd att vara symbolisk 

snarare än bokstavlig.) 

 

    Det femte tecknet består av extraordinära fenomen som inträffar i himlen. Efter 

att ha citerat Fatimas mirakel fortsatte Maria: ”Mina älskade och barn som är   

vigda till mitt Obefläckade Hjärta, jag har velat lära er om dessa tecken som Jesus 

har talat om i sitt evangelium för att förbereda er för tidens slut, därför att dessa 

tecken håller på att äga rum i era dagar. 

    Året som går mot sitt slut [1992] och det som snart börjar utgör en del av den 

stora prövningen under vilket avfallet sprider sig, krigen mångfaldigas, 

naturkatastrofer inträffar på många platser, förföljelser intensifieras, 

tillkännagivandet av Evangeliet förs ut till alla länder, extraordinära fenomen 

uppträder i himlen och stunden för den mäktiga manifestationen av Antikrist 

närmar sig allt mer…. Jag är alltid med er för att säga er att när dessa tecken 
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inträffar visar de med säkerhet för er att tidens slut med Jesus återkomst i ära är 

nära förestående.” (TTP # 485, 31 december 1992) 

 

    Av de fem tecken som angetts av Vår Fru har de tre första varit närvarande i 

överflöd under de år som följt efter hennes yttrande. Det fjärde tecknet omfattar 

både förlusten av tro på den Verkliga Närvaron och Antikrist sittande på Guds 

tron. Även om det förra utan tvivel har börjat tycks Antikrists framträdande 

fortfarande ligga i framtiden. När det gäller tecken i skyn som utgör det femte 

tecknet tillsammans med det stora miraklet i Fatima, har det dessutom varit 

oräkneliga andra av vilka några citerades i kapitel II, # C. 

    När de beskriver tiden vi lever i såväl som den tid som ligger framför oss, gör 

Fader Gobbi och många andra visionärer med honom upprepade hänvisningar till 

bibeltexter som de hävdar uppfylls i vår tid eller snart kommer att uppfyllas. Några 

av de viktigaste texterna citeras i TILLÄGG I med en kort förklaring. 

    Sådana förutsägelser får oss att vara på vår vakt. Så ofta har människor i det 

förgångna blivit vilseledda av tillkännagivanden att världens undergång skulle ske 

i deras tid. Det måste emellertid erkännas att en hel del av förutsägelserna som 

gjorts av nutida profeter redan har uppfyllts, som just noterades, och kommer att 

exemplifieras ytterligare i kapitel V, # A. I alla händelser skall slutet komma en 

dag och Herren Själv sade oss att alltid vara redo för det. Så när sådana saker 

tillkännages av visionärer med en hög grad av trovärdighet borde vi åtminstone 

undersöka dem på allvar.  

   Ett slags sammanfattning av vad som ligger framför oss gavs av Vår Fru till 

Sally Steadman 3juli 2004: 

    ”… Rättvisans bägare är full. Den är mer än full, den flödar över! Det är dags 

för min Son att komma med Sin barmhärtighet och rena världen. Till och med min 

Kyrka är förmörkad genom avfall i synd…. 

    Ja, mina barn, stunden är närmare än ni tror. Den är vid er dörr! Straffets tid och 

den blodiga stunden är närmare än ni anar. Den förbereds för er! Men kom ihåg, 

jag är er moder. Jag är Tröstens Moder och jag skall vara där för er. Och sedan, 

efter lidandets tid, skall det bli en ny återfödelse och min Son Själv skall komma 

ner på jorden och överta Sitt välde igen. Min Son skall med Sina egna händer 

forma en ny skapelse. Det skall bli en ny pånyttfödelse och hela mänskligheten 

skall känna igen Honom och de kommer att hylla Honom. Detta skall ske och även 

de saker som jag förutsade i Fatima kommer att hända. De saker som jag säger till 

mina barn i Medjugorje, som jag sagt i hemlighet, skall börja hända innan detta år 

är över. Det här är min tid. Det här skall bli mitt Obefläckade Hjärtas Segers tid.  

   Detta skall helt och hållet ske genom den Helige Ande. Han kommer att ges åt er 

av Fadern och Sonen. Han skall komma som eld, men på ett annat sätt än vid Hans 

första tillkommelse. Han skall komma som eld och kommer att rena jorden likt en 
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bonde som eldar på sina fält för att bli av med ogräset så att det kommer upp frodig 

grönska på våren. Detta skall bli en ny jord och en ny himmel. 

    Men ni har inget att frukta mina små barn, var inte rädda! Jag skall beskydda er! 

Ni är mina och likt en höna som skyddar sina kycklingar under sina vingar, är detta 

vad jag gör här för er mina små barn.” 

 

    Innan vi fortsätter med detta ämne måste vi ta i beaktande de klagomål som ofta 

hörs att dessa ”så kallade profetior” bara är budskap med jämmer och elände. Den 

som just citerades är verkligen inte det. Och profeterna själva hävdar envist att så 

inte är fallet. I Oliveto Citra lärde Maria visionären Tarcisio de Biasi: ”Säg åt 

pilgrimerna att inte vara rädda för budskapen. De har inget att frukta för de tror på 

min Son.” (Mary Among Us p.45) 

 

    Vicka, Medjugorjevisionären, förklarade: 

    ”Jag har aldrig hört ett ord från Maria som har skapat fruktan – hon ger alltid 

hopp. Hon ger glädje och lugn. Man förstår att Madonnan och hennes Son besegrar 

all den ondska som finns. Vi borde inte känna någon fruktan men vi måste följa 

vad De vill. Den som följer Madonnan och lever Hennes budskap har inga skäl att 

vara rädd.” 

 

    Vår Fru gav ett liknande budskap till Ruth Ann Wade: 

    ”Fokusera inte på smärtorna och lidandet som reningen av er jord medför. 

Koncentrera er på jordens pånyttfödelse. Fokusera på resultatet av denna rening: 

Min Sons återkomst till ett land renat av blodet från martyrerna till Guds större ära 

och härlighet. Fokusera på en renad jord och gåvan av min Sons andra ankomst 

och en frid som kommer att råda i tusen år. Detta är de saker mina barn måste 

fokusera på. 

    Den onde skulle vilja få er så rädda för vad som skall komma att ni skulle 

förtvivla och inte kunna be eller göra allt som begärs av er. Barn, be om frid som 

bara kan komma från Gud. När ni en gång har frid i ert hjärta har inget annat någon 

betydelse…” (14 januari 1994) 

 

    Med dessa försäkringar i minnet, låt oss nu undersöka de förutsägelser som 

faktiskt kan vara skrämmande. 

 

A. VÄRLDEN ÄR PÅ VÄG ATT STRAFFAS 

 

    Den sak som budskapen framhåller mest är att smärtsamma tider ligger framför 

oss. Detta är inget nytt. Gamla Testamentets profeter varnade ofta om det straff 
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som Guds vrede skulle tillfoga Hans otrogna folk, såväl som det återupprättande 

som skulle följa (t.ex. Sef 1:2, 3:12f). 

    Jesus Själv talade om en tid som skulle komma när ”…det skall bli ett lidande 

vars like inte har funnits från världens början till denna dag och inte heller kommer 

att finnas” (Matt 24:21, jfr Mark 13:19, Luk 21:23, Upp 3:10). För tvåhundra år 

sedan profeterade den välsignade Anne Catherine Emmerich (1774 – 1824) att  

60 år före slutet av 1900-talet (1940) skulle Satan och andra demoner befrias från 

helvetet för att straffa och fresta mänskligheten.  

    Den välsignade Anne’s budskap upprepas av de nutida visionärerna som 

bekräftar att innan Satan är besegrad och en tid av rättvisa och fred är upprättad 

måste världen genomgå en radikal rening. Den Välsignade Jungfrun sade till 

Berthe Petit: 

    ”Bestraffningar närmar sig som ett moln som kommer att växa och utvidga sig i 

sådan omfattning att det täcker allting. Överallt kommer gnistor att dränka 

människor i eld och blod. Vilken fruktansvärd syn! Mitt moderliga hjärta skulle 

förtvivla om jag inte visste att Guds rättvisa måste visa sig, för själarnas räddning 

och människors rening!” (L’Impartial # 37) 

 

    1936 sade Vår Fru till den Heliga Faustina att världen levde i en tid av 

barmhärtighet som skulle följas av en tid av rättvisa och vrede: 

    ”Jag gav Frälsaren åt världen. Och du, du måste tala till världen om Hans stora 

barmhärtighet och förbereda världen för återkomsten av Honom som skall komma, 

inte som en barmhärtig Frälsare utan som en rättvis Domare. O, så förfärlig den 

dagen är! Rättvisans dag är fastställd, den gudomliga vredens dag. Änglarna bävar 

inför den. Tala till själar om denna stora barmhärtighet medan det ännu finns tid 

för barmhärtighet.” (Divine Mercy in My Soul # 635) 

 

    1961 sade Maria till barnen i Garabandal: 

    ”Vi måste göra många offer, förrätta mycket botgöring och besöka det 

Välsignade Sakramentet ofta. Men först måste vi leva goda liv. Om vi inte gör det 

kommer ett straff att drabba oss. Bägaren fylls redan på och om vi inte ändrar oss 

kommer ett väldigt stort straff att komma över oss.” (Our Lady Comes, p.49ff) 

    Tre år senare, i sitt sista budskap, sade hon: 

    ”Eftersom mitt budskap den 18 oktober [1961] inte har åtlytts och inte gjorts 

känt för världen, meddelar jag er att detta är det sista budskapet. Förut fylldes 

bägaren på, nu flödar den över. Många kardinaler, många biskopar och många 

präster är på väg mot evig fördömelse och de tar många själar med sig. Mindre och 

mindre betydelse ges åt Eukaristin. Ni borde vända bort Guds vrede från er genom 

att anstränga er. Om ni ber Honom om förlåtelse med uppriktiga hjärtan kommer 

Han att förlåta er. Jag, er Moder, ber er genom den Helige Mikaels förbön att ändra 
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era liv. Ni får nu de sista varningarna. Jag älskar er väldigt mycket och önskar inte 

er fördömelse. Be till oss med uppriktighet och vi skall uppfylla era önskemål. Ni 

borde göra mer offer. Tänk på Jesu lidande.” (Our Lady Comes p.176.) 

 

    Jesus sade till Christina Gallagher: 

    ”Min dotter…. Jag vill att ni skall veta att världen kommer att drabbas av många 

katastrofer, pester, torkor, översvämningar, jordbävningar och tsunamis bortom 

alla världsrekord. Jordskorpan spricker…. Jag skall krossa världen och Min Kyrka 

som inte bär Sanning eller Fruktbarhet och Jag skall frambringa Min Kyrka som 

äger Ljus och Sanning om Mitt Liv och Min Andes Fruktbarhet.” 

 

    Till vilket Vår Fru tillade: 

    ”…. Om ni var medvetna om allt som kommer att drabba världen och mina barn 

skulle er upplevelse likna den min Son hade i Getsemane. Den upplevelsen är 

otänkbar för det mänskliga förståndet…. Allt det som äger rum i världen nu är inte 

tillräckligt. Malörten har inte blivit genomborrad ännu. Rökelsekaret har bara låtit 

askan falla men snart skall det tömmas över världen.” (Juli 2007. Se även Please 

Come Back, Sid. 26, 59, 67,70.) 

 

    När Marias statyer gråter blodstårar, till exempel den som tillhör Julia Kim (se 

kapitel II C), är det till stor del för att Vår Fru är plågad av tanken på vad som 

ligger framför oss. Hon sade till Julia: 

    ”Ni skall räddas om ni inte ignorerar mina tårar och blodstårar, om ni tar emot 

mina ord väl och lever ett liv grundat på Evangelierna. Men om ni försummar att 

göra detta kommer större katastrofer från skyn, på marken och i haven att fortsätta 

ske. Världen kommer att uppleva alla sorters katastrofer. Tro inte att dessa är 

olyckshändelser. Håll er vakna och be.” (14 oktober 1989) 

    ”Människor inser inte att en tidsålder av fred närmar sig; men många kommer 

emellertid att gå förlorade. Vid denna tid skall 80% av denna världen gå förlorad 

och dödas om de inte tar emot det som kommer innan denna fridfulla morgondag.” 

(31 augusti 2003) 

    Jesus försäkrade emellertid Julia att bön har hållit tillbaka straffet: 

    ”Denna värld, som har blivit så korrupt som den någonsin kan bli och kränker 

Gud Faderns värdighet, kan inte längre undgå den svaveleld som våldsamt 

flammar upp. Men därför att böners ljud har stigit till himlen, som offrats av de 

själar som i likhet med en liten själ som du ber med den innerligaste kärlek, dröjer 

Gud Fadern med att tömma ut bägaren med rättvis vrede.” (Budskap från 22april 

2011) 
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SAMMANFATTNING 

 

    Världen skall snart genomgå ett straff för dess synder som är värre än någonsin 

tidigare i historien. Eld skall falla från himlen och förgöra en stor del av 

mänskligheten. Det skall ske katastrofer på jorden, i himlen och på haven: pester, 

torkor, översvämningar, jordbävningar och tsunamis. Genom detta straff kommer 

de goda att skiljas från de onda som skörden från ogräset, och en tid skall följa 

under vilken världen kommer att bli återställd och fylld av Guds Nåd. 

    De viktigaste beståndsdelarna i straffet kommer att undersökas närmare i nästa 

kapitel. 

 

B. KYRKANS LIDANDE 

 

    Inte bara världen som helhet utan Kyrkan i synnerhet sägs vara på väg mot svåra 

tider. Så tidigt som 1846 varnade Vår Fru av La Salette att ”Rom kommer att 

förlora tron och bli Antikrists säte.” Abbé Combes, redaktör för 1904 års utgåva av 

Le Secret de Mélanie, kommenterar: 

    ”Jag har hört av Mélanie [en av visionärerna i La Salette] att Kyrkan skall 

förmörkas på så sätt att man inte kommer att veta vem som är den sanne påven. För 

en tid kommer det heliga Offret att sluta offras i kyrkor och även i hus, så det 

kommer inte att bli någon offentlig tillbedjan mer. Men hon såg att det heliga 

Offret ändå inte skulle upphöra. Det skulle offras i grottor, tunnlar, lador och i 

alkover.” 

 

    En av de senare profeterna, Christina Gallagher, fick höra:  

    ”Kyrkan skall skakas i sina grundvalar ända till Rom. Det som händer inom 

Kyrkan idag är att problemen blir djupare och djupare. De själar som Gud har 

kallat och smörjt och de som har gett sig själva åt Gud får kämpa sig fram genom 

syndens mörker i världen. De finner att kampen blir större och större. Men de som 

är vigda till Vår Välsignade Moder kommer att ha styrka ända till slutet.” (The 

Sorrow p. 213) 

 

     Många andra visionärer upprepar detta tema. 1975 sade Vår fru som Rosa 

Mystica till Pierina Gilli: ” En förskräcklig fara hotar. Kyrkan är också i fara. 

Saker kommer att bli så dåliga att människor kommer att tro att allt är förlorat.” 

(The Final Hour p.180) 

    Gianna Tallone Sullivan blev varnad: 

    ”Avfallet i Kyrkan föreligger nu, små barn, och det är nödvändigt att ni vänder 

åter till Gud i tro, kärlek och enhet utan dröjsmål för dagarna framöver blir allt 
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svårare. Bara de som är trofasta kommer tålmodigt att uthärda de många 

vedermödorna i Guds Kärleks Frid… (I am, V, p. 125) 

    När Jesus talade till Vassula varnade Han särskilt prästerna:  

    ”Stunden skall komma när män med makt skall träda in i Min Helgedom, män 

som inte kommer från Mig. Ja, stunden är redan här. Jag, Jesus Kristus, vill varna 

Mina präster, biskopar och kardinaler, Jag vill varna hela Mitt hus för en väldig 

prövning. Min Kyrka står inför en väldig prövning. Kom ihåg, Jag har utvalt er 

genom min Heliggörande Ande att förhärliga Mig. Jag har utvalt er från 

begynnelsen att vara Min Kyrkas stadiga pelare och att leva av tro i Sanningen. 

Jag har utvalt er att dela Min Ära och att vara herdar för Mina lamm. Jag säger er 

högtidligt att ni kommer snart att prövas med eld. Be och fasta för att inte bli 

utsatta för prövningen…” (SLIG 17 mars 1993) 

 

    På liknande sätt blev Patricia Devlin tillsagd av sin skyddsängel: 

    ”Tiden kommer när det skall finnas många villfarelser och många kommer att gå 

vilse, en del av dem är vår Herres folk. Det kommer att se ut som om de där som i 

själva verket tjänar mörkrets furste, tjänar Ljusets och Kärlekens Herre. De är den 

ondes tjänare men förefallar vara Guds tjänare. Saker kommer att verka underbara 

och många kommer att duperas och tro. Många av de som kommer att vilseledas är 

uppriktiga och goda människor.” (The Light of Love p.61) 

 

    Senare visades Patricia en vävd tapet med en reva uppifrån och ner. Hon frågade 

ängeln vad detta var: 

    ”Han sade att Kyrkan skulle rämna såsom denna vackra vävnad blev 

sönderriven, uppifrån och ner. Många människor skulle falla bort, antingen i 

förvirring eller i arrogans. ’Många människor skulle bli som förlorade och 

förvillade får utan herde, skrämda och inte veta vart de skulle gå eller vad de skulle 

göra.’ 

   ’Det kommer att bli tre viktiga områden som attackeras’ sade han till mig. 

    ’Den första attacken skall komma mot Sakramenten. Det kommer att sägas att de 

bara är tomma gestaltningar. Eukaristin, kommer de vilsegångna att säga, är inte 

Vår Herres verkliga kropp. Dopet är bara en initieringsrit, äktenskapet bara ett 

socialt kontrakt.’ 

    Det andra området för attack sade han skulle bli mot uppståndelsen och andra 

bibliska händelser, men huvudsakligen mot Vår Herres Uppståndelse. Det skulle 

sägas att den bara var symbolisk. Ett stort falskt ’bevis’ för att Vår Herre Jesus 

Kristus Uppståndelse inte hade hänt skulle komma framöver…. 

    Det tredje området är Kyrkan själv. Den skulle fysiskt och andligt slitas isär så 

som jag sett vävnaden göra…. Han sade att dessa saker inte kunde undvikas men 

att våra böner kunde mildra dem.” (Ibid. p. 98) 
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    Maria sade till Sharon Fitzpatrick att denna prövning redan är på väg: 

    ”Mina små, den har börjat. Kyrkan är nu utlämnad åt människors nycker. De 

som sitter på höga poster där inne skall riva ner prakten den äger och få Kyrkan att 

förefalla vek och medgörlig. Ni hör pladdret från de som gör det onda och mycket 

av den heliga Kyrkans skönhet är förminskad till löje och förströelse. Bara få 

kommer att förbli starka och det är genom nåd som dessa få kommer att vörda 

sanningarna och bevara dem i sina hjärtan. Var vaksamma, var uppmärksamma, 

den har börjat.” (17 februari 2010) 

 

    Kyrkans prövningar kommer särskilt att påverka firandet av Eukaristin som 

visats i budskapet till Patricia Devlin ovan. Joanne Kriva blev också tillsagd av 

Jesus: ”Det sanna offret och den levande Eukaristiska Närvaron kommer att 

försvinna från Mina kyrkor. Ni får inte förtära den bastard som irrlärans djävulska 

säd ynglat av sig.” (Tribulations and Triumph II p. 146) 

    1994 gav Gianna Tallone Sullivan på Vår Frus begäran påven Johannes Paulus 

II ett budskap från Vår Herre, som talade om en kommande tid då Eukaristisk 

tillbedjan och offentligt firande av Mässan skulle inskränkas. 

    I La Fraudais i Frankrike förutsåg Marie-Julie Jahenny en tid när ”det inte 

skulle finnas kvar en tillstymmelse av det Heliga Offret och inget synligt spår av 

tro. Förvirring skulle råda överallt.” 

    Bilden som Patricia Devlin fått, av Kyrkan presenterad som en vävd tapet 

sönderriven i två delar, antyder att den kommer att genomgå en schism. Detta  

uttrycks tydligt av flera andra profeter. 

    I ett budskap 1988 riktat till Kyrkan i Brasilien genom Fader Gobbi, förklarade 

Vår Fru: ”Schism och avfall hotar idag Kyrkan som lever i detta land.” (TTP 37d) 

Två år senare när Fader Gobbi predikade under en retreat för biskopar och 

präster i Malvern, Filadelfia, tillade hon: ”…på ett fördolt sätt förbereds en sann 

schism som snart skulle kunna bli öppen och proklamerad.” (TTP 437i). 1993 sade 

hon helt tydligt: 

    ”Nu tillkännager jag för er att tiden för den stora prövningen har kommit, för 

under dessa år kommer allt jag har förutsagt till er att hända. Avfallet och den stora 

schismen i Kyrkan håller på att hända och det stora straffet som jag förutsade på 

den här platsen står nu för dörren…. ” (TTP 501h) 

 

    I Akita i Japan manade Maria oss alla: 

    ”…be för Påven, biskoparna och prästerna. Djävulens verk kommer att tränga in 

i Kyrkan på ett sådant sätt att man kommer att få se kardinaler mot kardinaler och 

biskopar mot andra biskopar. Prästerna som vördar mig kommer att bli hånade och 

motarbetade av sina medbröder, kyrkor och altaren skall plundras. Kyrkan kommer 
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att vara full av de som accepterar kompromisser och demonen kommer att försöka 

övertala många präster och vigda själar att lämna tjänandet av Herren…. ” (The 

Meaning of Akita, p.8, 13oktober 1973) 

 

    29 augusti 2008 sade Vår Fru av Freden till Pedro Regis: ”Kära söner och 

döttrar, böj era knän i bön för min Jesus Kyrka. Den som kunde ha blivit Petrus 

kommer att bli Judas. Han kommer att öppna dörrarna för fienden och få trons män 

och kvinnor att lida …” (Budskap 3046) 

    Slutligen antydde Vår Fru till Gianna Talone Sullivan att de överflödande 

nådegåvor vi får ta emot nu kan hållas tillbaka vid reningens tid:  

    ”Ta emot de nådegåvor ni kan ta emot nu, för när de upphör på grund av de 

händelser som kommer att utveckla sig om och när Gud befaller Sin Ängel som 

står och håller svärdet, kanske dessa nådegåvor hålls tillbaka för reningen. Så ta 

emot dem nu! … Vare sig ni känner Honom, ser Honom eller åtrår Honom 

kommer Han att ge dem till er om ni fortsätter att be …. ” (Our Lady of 

Emmitsburg, 23 september 2009) 

 

    Förutom dessa prövningar som uppstår inifrån skall Kyrkan dessutom få utstå 

förföljelse. 1981 sade den Välsignade Jungfrun till Amparo Cuevas: ”Den Helige 

Fadern, min Sons ställföreträdare, kommer att få lida mycket, för under en period 

kommer Kyrkan att bli föremål för stora förföljelser …. Kyrkan skall möta en 

fasansfull kris … ” (Heintz, p. 400) 

    I Garabandal såg visionärerna en stor folkmassa skrika i ångest under två 

”nätter av skrik” (19 och 23 juni 1962). Om en av dessa nätter säger Mari Loli:  

    ”Den Allraheligaste Jungfrun förklarade för oss att denna stora bedrövelse – som 

inte var Straffet – skulle komma därför att en tid skulle komma då Kyrkan skulle 

ge intryck av att vara på väg att förgås …. Hon skulle genomgå en fasansfull 

prövning. Vi frågade Jungfrun vad denna stora prövning kallades och hon sade att 

det var kommunism. (She Went In Haste, II, p.201) 

 

    Lägg märke till skillnaden mellan ”prövningen”, som framkallade dessa ”nätter 

av skrik”, och ”Straffet”. Det senare skall behandlas nedan, men ”prövningen” är 

något helt annat. I en intervju med fader Pelletier sade Mari Loli att prövningen 

skulle äga rum före Varningen (se kapitel IV # A). Det kommer att bli en tid av 

prövning i vilken präster måste gömma sig och de skall få svårt att fira Mässan. 

När hon tillfrågades om vad hon såg, och om det Vår Fru sagt till henne kunde 

kallas ”förföljelse genom kommunism”, svarade hon ”Ja.” (Vi bör lägga på minnet 

att detta samtal ägde rum under Sovjetunionens storhetstid.) Fader Pelletier frågade 

om alla länder skulle erövras av Ryssland och hamna under kommuniststyre. Mari 

Loli svarade: ”Vår Fru sade det inte på det viset men hon sade att kommunism 
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skulle spridas över hela världen.”  Vi bör ha i åtanke att Kina också är ett 

kommunistland och andra visionärer, till exempel Ruth Ann Wade, har fått bilder 

av Amerika invaderat av kineser som vi skall se i kapitel IV D.   

 

SAMMANFATTNING 

 

    Sammanfattningsvis varnar profeterna att en tid av prövning ligger framför 

Kyrkan. Den kommer att medföra både en inre nedgång i de trognas liv och 

förföljelse utifrån. Många av de som innehar ämbetet som Guds tjänare kommer i 

själva verket att vara Satans redskap. Eukaristin skall bli ogiltig genom präster som 

ändrar konsekrationsbönens ord. Helgedomar kommer att förvandlas till djävulens  

nästen. Trogna präster skall bli svårt att finna, och de som är trogna kommer att 

vara engagerade i en andlig strid som aldrig förr. Kyrkan kommer att delas i två 

genom en schism. Många människor skall falla bort, andra kommer att bli 

förvirrade och inte veta vart de skall vända sig. Tron på sakramenten, i synnerhet 

Eukaristin, och även Kristus uppståndelse kommer att försvinna. De som förblir 

trogna kommer att bli förlöjligade. 

    Kyrkan kommer också att få utstå förföljelse från yttre fiender, särskilt från 

kommunismen. Det offentliga firandet av Mässan och Eukaristisk tillbedjan skall 

förbjudas. Präster måste gömma sig och offra Mässan i hemlighet. Förhållandena 

kommer att bli så svåra att människor kommer att tro att allt är förlorat. Satan 

förefaller att ha erövrat Kyrkan.  

    Jesus försäkrade emellertid Sally Steadman att allt detta skulle tjäna som en 

rening: 

    ”Kommer du ihåg hur ofta Min moder har talat med dig om reningen? Tiden är 

inne för Min kyrkas rening. När ni planterar ett fält med vete finns en spröd liten 

planta – och när ni ser ogräset som kommer upp runt de ömtåliga rötterna går ni 

inte in och drar upp ogräset för ni skulle förstöra vetet – ni förstör då de spröda 

plantorna. Ni väntar och låter dem växa upp tillsammans tills den rätta tiden 

kommer när veteaxen bugar sig. Det är så Jag har gjort med Min kyrka. Jag valde 

rätt tid för reningen och Min kyrka kommer att bli renad. Och Jag skall skilja 

agnarna från vetet och Jag skall försiktigt dra upp ogräset, och det som blir kvar 

skall vara det allra bästa på grund av reningen Jag skall ge Min kyrka. Jag skall 

skilja agnarna från vetet och Jag skall skingra getterna från fåren och det som blir 

kvar skall bli en renad kyrka – starkare och vackrare för att det allra bästa finns 

kvar…. ” (Budskap 4 maj 2002) 

 

    Hur Kyrkan kommer att vara efter reningen skall undersökas nedan i #E. Först 

måste vi emellertid se hur man skall ställa sig till Antikrists ankomst, omnämnd i 

flera av texterna ovan, och straffet som väntar oss. 
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C. ANTIKRISTS ANKOMST 

 

    Så tidigt som 12 augusti 1982 fick Amparo Cuevas höra: ”Antikrist är i min 

Kyrka. Han är bland dem även om han inte har gjort sig känd ännu.” (L’ Escorial) 

Detta är lite svårt att koordinera med uttalanden gjorda ungefär tjugo år senare att 

Antikrists ankomst fortfarande återstår, och är ännu en påminnelse om hur 

försiktiga vi måste vara med att bedöma kronologin i dessa ’avslöjanden’. 

    1992 fick Fader Gobbi höra att Antikrist ”kommer att träda in i Guds Heliga 

Tempel och skall sitta på Hans tron och låta sig tillbedjas som Gud.” (TTP # 485o) 

    En annan gång fick han höra (1990): 

    ”Kyrkan skall uppleva stunden för sitt största avfall. Ondskans man skall tränga 

in i dess inre och skall sitta i själva Guds Tempel, medan den lilla återstod som 

kommer att förbli trogna skall utsättas för de största prövningar och förföljelser.” 

(TTP # 425h) 

    Precis vad som menas med att ’sitta i Guds Tempel’ är inte uppenbart. Det 

skulle kunna avse att sitta på den påvliga tronen. 

    Vid ett annat tillfälle sade Maria till Fader Gobbi: 

    ”…. Statyn som är byggd till det första odjurets ära för att tillbedjas av alla 

jordens invånare och som skall sätta sitt sigill med dess märke på alla de som vill 

köpa och sälja, är Antikrists staty. Ni har alltså kommit till reningens, den stora 

prövningens och avfallets höjdpunkt. Avfallet kommer då att vara allmänt därför 

att nästan alla kommer att följa den falske kristus och den falska kyrkan. Då 

skall dörren stå öppen för den mannens framträdande, för självaste Antikrist 

personligen.” (TTP # 407p) 

 

    Många andra profeter talar om Antikrists ankomst. 1991 förklarade Patricia 

Talbott Borrero: ”[Antikrist] är i världen. Han verkar över hela världen inom 

olika områden – inte direkt, utan genom sådana saker som vetenskap. Människor     

känner honom inte. Han kommer att agera rakt på sak och vi kommer att känna 

honom. Han är mycket, mycket intelligent och ser ut som en ödmjuk och god 

människa och kommer att vara mycket attraktiv, till och med vacker, och ha en 

mycket attraktiv personlighet och han kommer att nå ut till människor genom 

television och på alla möjliga sätt. Men särskilt till ungdomar genom musik och 

droger. Det är djävulens verk. Han är väldigt ung ännu. Han kommer att agera på 

ett fruktansvärt sätt efter straffet. Jag skulle inte vilja leva när han agerar starkare. 

Ett sätt att känna igen honom på i början kan vara att han kommer att tala om 

ödmjukhet men människor kommer att förstå att han inte är det. Han kommer att 

göra människor till egoister. (Michael Brown, The Final Hour, p.320) 
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    Christina Gallagher har haft flera visioner av Antikrist: 

    ”Jag såg denne man gång på gång. Jag hade ingen aning om vem han var i 

början. Jag bara såg hans ansikte och hans huvud. Jag såg honom några gånger och 

tyckte inte att det var något fel med honom, men jag brukade känna ett slags fasa 

från honom. Det var något annorlunda med hans ögon. Hans ögon var så 

genomträngande. Jag kunde känna hans blick genomborra mig och jag tyckte inte 

om det. Då visste jag inte hur jag skulle hantera detta så jag frågade Gud en dag 

medan jag bad. Jag sade: ’Käre Gud, vem är detta?’… Innan jag visste ordet av 

hörde jag ett eko av den Välsignade Jungfrun Marias röst säga ’Antikrist’. Jag fick 

mitt livs chock. Jag har sett denne man ett antal gånger sedan dess men jag ber bara 

Jesus Dyrbara Blod att täcka mig. 

    Han är en man i femtioårsåldern. Han har ett runt ansikte och han är flintskallig 

högst upp med väldigt kort svart hår i en snygg frisyr. Han påminde mig om något 

slags biskop. Det är något väldigt egendomligt och väldigt besynnerligt med hans 

ögon. De var mörkbruna eller svarta. Jag skulle säga att han inte var en man som 

såg dålig ut. Utifrån vad jag kan förstå av vad Vår Välsignade Moder har sagt om 

antikrist så kommer det att finnas ett antal av dem; ett antal av dem i världen just 

nu som är ’anti-Krister’ eller anti till Kristus.” (Out of the Ecstacy, p. 175. Inget 

datum har angetts för detta uttalande men det sades uppenbarligen under 1990-

talet.) Flera år senare fick Christina höra av Vår Välsignade Fru: 

 

    ”Snart skall ni få erfara att vädret över hela världen blir farligt genom dess 

många stormar. Till och med elementen tillrättavisar världens synd och beteende. 

Gud har avlägsnats från Sin plats i mänsklighetens hjärtan. Antikrist som omtalas i 

Skriften är nu bland er. Snart skall ni få erfara hans kontroll. Många kommer att 

överge Guds Kyrka. De gör det nu, men snart kommer de att fly från den.” 

(Andrabudskap den 16:e och 25:e juli 2006) 

 

    Christinas undervisning i detta ämne sammanfattades så här av hennes andlige 

rådgivare, Father Mc Ginnity: 

    ”Kristus ställföreträdare närmar sig sin förening med Jesus. Sedan kommer 

Antikrist att avgudas på Tronen. Ondska kommer att följa och sedan skall Marias 

seger komma och bringa fred. Gud skall rena världen med Eld från Himlen … ” 

 

    Det var förmodligen om Antikrist Maria varnade Pedro Regis: 

    ”Dagen skall komma när en till synes god och rättfärdig man skall framträda. 

Han kommer att vilseleda många människor för han kommer att utföra stora under. 

Han skall komma från södra halvklotet och många människor kommer att betrakta 
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honom som en frälsare. Var uppmärksamma och låt er inte luras.” (Budskap 3276, 

6 februari 2010) 

 

D. MOTPÅVEN 

 

    Några av visionärerna associerar en falsk påve med Antikrist. Således hade 

Beulah Lynch en vision där påven Johannes Paulus II, som såg utsliten ut och 

hade insjunkna ögon, blev ersatt av en ung man med mörk hy med ett kort svart 

skägg och gyllene skrud. Sedan såg hon en djävul med Lenins skarpa anletsdrag 

komma upp ur marken. Djävulen försvann in i den unge mannens kropp. (The 

Final Hour, p. 296) 

    Till Pedro Regis sade Maria: ”Dagen skall komma när det skall finnas två troner 

men bara en skall vara den sanne efterträdaren till Petrus. Det kommer att bli en tid 

av stor andlig förvirring för Kyrkan.” (Budskap 2030, 8 juli 2008) 

    När Sadie Jaramillo gav sin tacksägelse efter Kommunionen fick hon en vision 

av ”en man klädd i svart, i svart påvlig skrud, med en svart mitra av det slag som 

påven bär. Jag kände bara ondska när jag såg denne man som kommer att bli näste 

påve, den falske påven.” Senare den dagen sade Maria till henne: 

    ”Denne man existerar och inväntar sin tid för att ta Kristi ställföreträdares 

plats, fastän han tillsammans med många andra är vargar i fårakläder. Denna 

dag är nära. Denna storm skall bryta ut, inte bara i Kristi Kropp, utan 

därefter över hela världen.” (TGS I, p.323, 16 juni 1996) 

    Efter att ha försäkrat Sadie att ”Min Barmhärtighet skall överskrida alla gränser 

för idag är den gränslös”, tillade Jesus: 

”Men mycket snart kommer allt detta att förändras. Den svarte påven skall snart 

sitta ned och regera med den som motarbetar Mig. Från tiden för upplysningen av 

era själar till tiden för avslöjandet av denne undergångens man skall tiden vara 

kort.” 

    ”Svart påve” refererar förmodligen här inte till hans hudfärg utan till den skrud 

han bär, vilket är uppenbart i den följande texten. Efter Sadies kommentar: ”Jag 

hör talet 6”, fortsätter Jesus: ”Och han skall regera 6 och 6 och 6 till.” (TGS I, 

387) Vad detta betyder är inte uppenbart; förmodligen har det något att göra med 

666, ”odjurets tal” i Uppenbarelseboken 13 - 18. 

    Den 30 januari 1998 hade Sadie en vision som hon beskriver så här: 

    ”Jag såg en procession av kardinaler. Främst gick en som var klädd i påvlig 

skrud men den var alldeles svart. Jag kunde se en väldigt utsmyckad röd stol som 

var tom. Denne man som var klädd som en påve, men i svart, gick mot den tomma 

stolen.” (TGS I, 433) 
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SAMMANFATTNING 

 

    Det är alltid riskabelt att sammanställa budskap av olika profeter, men kanske 

aldrig så riskabelt som i detta ämne. Med all tillbörlig försiktighet föreslår jag 

därför följande: 

    Det kommer att finnas flera antikrister men en skall ”väljas” till den främste. 

Han är redan i världen. Han skall komma från södra halvklotet strax innan 

’Upplysningen’ (som skall behandlas i följande kapitel). Han är en man i 

femtioårsåldern, kort, har runt ansikte, kort svart hår med en flint längst upp, ett 

svart skägg och genomträngande ögon som är svarta eller bruna. Han är intelligent 

och attraktiv och skall förefalla god och rättfärdig.  

    Han är redan verksam inom vetenskap och television och når speciellt ungdomar 

genom musik och droger. Han skall komma till makten vid en tid av kaos i hela 

världen och förvirring i Kyrkan efter Påvens död. Han kommer att rädda världen 

från finansiell kollaps, kanske med hjälp av ’the New World Order’ som redan 

verkar förberedas.  

    Detta skall vara tiden för ett stort avfall i vilket de flesta människorna ansluter 

sig till denne falske kristus och till en falsk kyrka. Antikrist skall tränga in i ”Guds 

Tempel” och låta sig tillbedjas som Gud. En bundsförvant till honom kommer att 

ta påvens plats. Under en tid av kaos skall Antikrist komma med en falsk fred till 

världen. Det kommer att bli en tid av stor prövning och förföljelse för de som 

förblir trogna mot Kristus. Under hans välde i ”tre och ett halvt år” (i symbolisk 

mening) skall alla profetior upphöra och många av de nådegåvor som ges i vår tid 

skall inte längre ges. Jesus skall emellertid beskydda de trogna och kommer att 

segra till slut. 

1.CHIPET, ODJURETS MÄRKE 

     Flera visionärer förbinder den kommande prövningen med globaliseringen av 

ekonomi och politik och implantat av datachips i människors kroppar. Till exempel 

gavs följande budskap till Louise Tomkiel: 

    ”Chipet håller på att färdigställas för varenda människa OCH djur på jorden. 

Makt genom fruktan kommer att användas för att få hela mänskligheten att ta emot 

detta onda märke. Det är fullständig kontroll över era hjärnor. All fri vilja kommer 

att tas ifrån er.” (20 november 2004) 

 

    1992 blev Christina Gallagher varnad om en serie händelser i världens 

utveckling. Det kommer att bli ett enande av världens valutor, först i Europa, som 

leder till en världsvaluta åtföljd av ett kontantlöst samhälle, vilket kommer att 

kräva ’chipet’ eller ’odjurets märke’. Under denna tid kommer det att finnas en 

världsbank, en världsregering och en världskyrka som inte kommer att vara kristen. 

Då dessa saker ännu inte har hänt (även om Europas enade valuta skulle kunna 



69 

 

vara ett första steg) är det ändå anmärkningsvärt att Kreml har efterlyst skapandet 

av en ”överstatlig valutareserv” som en delreform av den globala finansmarknaden. 

Dessutom har president Nazarbayev i Kazakstan i mars 2009 lagt ett förslag om en 

global valuta kallad ”acmetal”. 

 

2. TILLFLYKTSORTER 

    Några av de föregående texterna talar om ”tillflyktsorter” tillhandahållna av 

Herren. 

    Jesus talade ofta till Sadie Jaramillo om dem, särskilt om en som är förberedd 

för henne och hennes grupp i Santa Maria, Kalifornien. Han sade till Sadie: 

    ”Ni kommer att förberedas för att leva i Eukaristiska gemenskaper. För ni 

kommer att få se ert land i ruiner; ekonomisk ruin, civila oroligheter, hot om 

angrepp från främmande länder och naturkatastrofer.” (TGS I, p.137f) 

    ”Orter förbereds över hela världen” tillade Han. (TGS I, p.180) 

 

    Maria sade: ”Mina barn skall gå ut till sin tillflyktsort [Santa Maria], och sedan 

skall tiotusentals falla. Förlusten av liv skall vara så stor som aldrig förr. Men Mina 

barn kommer att känna säkerhet och beskydd under Min mantel.” (TGS I, p. 163) 

    Maria instruerade Sadie att ta med ”ett proviantförråd”, vilket Sadie förklarade 

var ”vatten, mat och filtar o.s.v.” (TGS I, p.371) Som svar till de som inte tror på 

materiella förberedelser för en så andlig händelse, sade Vår Fru till Sadie: 

    ”Tror inte på materiella förberedelser? Läs liknelsen om de tio brudtärnorna. 

(Matt. 25:1) Fem HADE olja till lamporna. FEM HADE INTE! De fem som inte 

hade blev inte insläppta!” (TGS II, p. 55) 

    Dessa tillflyktsorter är inte bara skydd åt de som flyr till dem, de kommer också 

att vara apostoliska centrum där många människor skall återfå sin tro. Efter att ha 

försäkrat Sadie att ”Anden skall utföra de förunderligaste gärningar av ära åt Gud,          

sådana som inte har setts sedan Pingsten”, tillade den Välsignade Modern:  

    ”När ni samlas i grupper i väntan på denna återkomst och det mäktiga 

utgjutandet av nådegåvor och kärlek, skall ni bemyndigas av Honom, den Helige 

Ande, att gå fram och förbereda hjärtana hos de som är öppna för att välkomnas 

tillbaka in i fållan.” (TGS I, 263)   

 

    Även präster, ångerfulla över sina irrläror, skall komma till dessa tillflyktsorter.  

Som Jesus sade till Sadie: 

    ”Förbered er på att ta emot Mina bröder (präster) som kommer att ställas 

med ryggen mot denna avgörandets vägg, och de som efter att Sanningens 

Ljus trängt in i deras själar kommer att se och avvisa de irrläror som de nu 

omfamnar, verkar för och lär ut. Vad Jag har givit åt er är det för vilket ni 

har blivit förberedda.” (TGS I, p. 420f) 
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    Christina Gallagher, grundare av ett antal bönehus, tog emot liknande budskap. 

Till exempel sade Jesus till henne: 

    ”Min dotter, Jag önskar att du gör känt för Mitt folk i hela Amerika att Jag, 

Jesus, önskar att de medverkar till att få till stånd ett antal underjordiska 

skyddsrum åt de som skall bli frälsningens återstod. Snart, mycket snart, kommer 

världen att slungas in i det svarta avfallet som skall uppsluka världen. Det skall bli 

krig, och genom tillgängligheten och användandet av kärnvapen kommer 

tillintetgörelsen av många delar av världen och dess invånare att genomföras.” 

 

    Bönehusen som Christina etablerat, inte bara på Irland utan även i andra delar av 

världen, inklusive USA, skall uppenbarligen vara bland tillflyktsorterna. 

    Sammanfattningsvis skall tillflyktsorter tillhandahållas av Herren när den tiden 

kommer då Världsregeringen äventyrar tron. Han inspirerar redan människor att 

etablera en del av dem. 

    Såväl som att vara tillflyktsorter kommer de att vara andliga centrum, där det 

sanna Evangeliet kommer att presenteras för många som kommer dit för att återfå 

sin tro. Även präster som har lärt ut irrläror kommer att få sin tro återställd. 

 

3. BÖN KAN MILDRA MEN INTE AVVÄRJA STRAFFET 

    Ända sedan Jonas mission till Nineve har vi känt till att bön och botgöring kan 

avvärja straff som Gud hotat med. I modern tid fick Fader Gobbi höra av den 

Välsignade Modern:  ”… när jag förutsäger straff till er, kom då ihåg att allting när 

som helst kan ändras av era böners kraft och er läkande gottgörelse.” (TTP # 

282m) 

 

    Den Heliga Faustina hade en berömd vision av en ängel på väg att verkställa 

den gudomliga vreden över en stad i Polen. Hon fann sig själv uppfångad i Guds 

närvaro och inifrån hennes hjärta vällde en bön fram: 

 

”Evige Fader, jag offrar till Dig 

Din älskade Sons och vår Herre Jesu Kristi Kropp och Blod, Själ och Gudomlighet 

 för att sona våra och hela världens synder. 

För Hans smärtorika Lidande, 

ha förbarmande med oss och hela världen.” 

 

    Denna bön, som har införlivats i Den Gudomliga Barmhärtighetens Rosenkrans, 

stoppade ängeln från att verkställa det tilltänkta straffet. 
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    Således förklarade en del av de tidigare visionärerna att omvändelse, 

tillsammans med bön och fasta, kunde avvärja det stora straff som vi blivit varnade 

för. Bland kullarna i Slovakien bad Matous Lasuta framför en ikon av Vår Fru av 

den Eviga Hjälpen den 1 juli 1958, när han fick en vision av förödelsen som hotade 

världen. En månad senare visade Maria honom hur ”straffet kunde undvikas eller 

göras lättare genom bön, Rosenkransen och botgöring.” (The Final Hour p.109) 

    1987 sade Jesus till Sr Anna Ali: ”Nu är tiderna svåra. Du måste använda tiden 

till att be för dem innan det är för sent. Det finns fortfarande tid att stoppa Min 

Evige Faders Hand.” (On the Eucharist # 17) 

    Den Välsignade Modern manade Josefina-Maria från Melbourne, Australien: 

”Visa tacksamhet till Gud Fadern för att Han håller tillbaka straffet som väntar 

världen.” (In The Age p.26) 

    I Garabandal uttryckte Conchita mycket tydligt: ”Straffet är villkorligt och 

beror på om mänskligheten beaktar den Välsignade Moderns budskap och miraklet 

eller inte.” 

    Emellertid skrev Mari Loli och Jacinta 1962 (då 13 år gamla) efter ”Skrikens 

natt” en kort redogörelse i vilken de sade: 

    ”Jungfrun har sagt oss att även om vi inte tror att straffet kommer skall det ändå 

komma därför att världen inte har ändrat sig. Hon har redan sagt oss detta två 

gånger, men vi har inte lyssnat på henne därför att världen är värre. Och den borde 

ha ändrat sig väldigt mycket, men har inte ändrat sig alls. Förbered er själva. Gå till 

bikt för Straffet skall komma snart.” (Garabandal Journal, maj-juni 2004 p. 6) 

 

    Conchita själv förklarade senare: 

    ”Straffet måste komma därför att Miraklet i sig inte kommer att räcka för att få 

oss att ändra oss…. Det kommer inte att vara möjligt att undvika Straffet för vi har 

förlorat medvetenheten om synd. Vi har nått en sådan extremitet att Gud inte kan 

undgå att sända Straffet.” (Budskap 7, augusti 1971, Ibid.)  ”Miraklet” kommer att 

behandlas i det följande kapitlet. 

  

    Andra visionärer har bekräftat att det är för sent nu att avvärja straffet, men det 

kan fortfarande minskas. Därför skrev fader Vlasic i en rapport till den Helige 

Fadern som sammanfattar de tidiga händelserna i Medjugorje: 

    ”De nionde och tionde hemligheterna är allvarliga. De angår straffet för världens 

synder. Bestraffning är ofrånkomlig för vi kan inte förvänta oss att hela världen 

skall omvända sig. Bestraffningen kan minskas av bön och fasta men den kan inte 

elimineras.” (Laurentin/Rupcic, p.143) 

 

    Gianna Talone Sullivan fick höra av Jesus: 
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    ”Dagen kommer och den kommer snart då Straffet som min Fader talar om inte 

kan undflys, men det kan mildras genom hängiven bön till Mig…. Vänta inte, då 

kan det vara för sent.” (Jesus of Mercy Volym IV, 24 november 1991) 

 

    Maria sade till Fader Gobbi: ”Jag kan förkorta den stora reningens tid genom 

er, apostlarna av mitt Obefläckade Hjärtas ljus.” (TTP # 164p) Faktum är att vid 

slutet av 1977 sade hon: ” Under det år som är på väg att avslutas har jag kunnat 

hålla tillbaka straffet på grund av bönerna och lidandet från många av mina barn.” 

(Ibid. # 142g, 31 december 1977) 

 

    Kort sagt, även om de tidiga varningarna manade oss att be att straffet skulle 

avvärjas så har vi från omkring 1962 fått höra att bön kan mildra och senarelägga 

det, men att det nu är för sent att stoppa det helt och hållet. 

 

E. EFTER STRAFFET: EN VÄLSIGNELSENS TID 

 

Straffet skall inte bara vara en bestraffning för våra synder utan också en rening 

som rensar världen från ondska och förvandlar den till det slags ställe som Gud vill 

att den skall vara. Därför sade Maria till Fader Gobbi: ”… den enorma smärtan i 

dessa sista tider förbereder en ny eras födelse, den nya tid då Jesus skall komma i 

Sin härlighets strålglans och återställa Sitt välde i världen,” (TTP # 431 k) Maria 

försäkrade faktiskt Fader Gobbi att, även om straffet fortfarande ligger framför oss, 

så har tecken på förnyelse redan börjat framträda:  

    ”När de första knopparna på träden framträder säger ni att vintern går mot sitt 

slut och att en ny vår är nära. Jag har visat er den grymma vinterns tecken genom 

vilka Kyrkan nu passerar i den rening som har blivit så smärtsam… 

    Men se hur i hennes värsta vinter ett förnyat livs knoppar börjar framträda… I 

Kyrkan håller en ny vår för mitt Obefläckade Hjärta på att växa fram. Hon kommer 

fortfarande att vara samma Kyrka, men en Kyrka som är förnyad och upplyst, som 

är ödmjukare, starkare, fattigare och mer evangelisk genom sin rening… 

    Många nya knoppar ses redan spira på hennes grenar. Dessa är alla de som har 

haft tillit till sin himmelska moder – ni, Mitt Obefläckade Hjärtas apostlar. Ni är 

dessa knoppar, mina små barn, som är vigda åt mig och som lever av min egen 

ande.” (TTP # 172c ff.) 

 

    Efter att ha varnat Syster Mildred Mary Neuzil om den kommande förintelsen 

tillade Maria: 

    ”Ändå säger jag dig, min dotter, att även om en sådan förstörelse skulle hända 

för att det inte fanns själar nog som tog min varning på allvar, skall det finnas kvar 

en återstod som, oberörda av förvirringen och genom att följa mig troget och sprida                                                                           
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mina varningar, så småningom skall befolka jorden igen med sina hängivna och 

heliga liv. De skall förnya jorden i den Helige Andes styrka och ljus. Dessa mina 

trogna barn skall vara under mitt och de Heliga Änglarnas beskydd och de skall 

delta i den Gudomliga Treenighetens liv på det mest anmärkningsvärda sätt.” 

(1984) 

 

    Till Josefina – Maria i Melbourne, Australien, gav Jesus följande försäkran: 

”Tiden närmar sig då Kyrkan skall förnyas och bli levande igen och människorna 

skall kunna andas en ny luft och inte längre kvävas.” (In The Age p.62) 

 

    Maria sade till Pedro Regis att, efter en tid av svår förföljelse av Kyrkan,  

”… skall Herren upphöja en man full av dygder och han skall leda de trogna på 

kärlekens och sanningens väg. Vid denna tid skall Kyrkan åter bli som den var när 

Jesus anförtrodde den åt Petrus och då skall människor se Guds starka hand verka 

för att hjälpa Sina egna.” (Budskap 2714, 1 augusti 2006) 

    Ett år senare tillade hon: ”Efter all bedrövelse skall Gud upphöja en man av tro 

och stor andlighet. Han skall bli den utvalde för att förbereda människor och 

överlämna Kyrkan till Honom som lever och regerar i evighet.” (Budskap 2856, 29 

juni 2007) 

 

    Christina Gallagher hade en vision ”av någon som liknade Herren i Sitt 

Lidande…” Hon hörde också Jesajas ord: ”Föraktad var han och övergiven av 

människor…”, och kommenterade: 

    ”Jag förstod att dessa ord som Jesaja sade angående Vår Frälsare sades med 

hänvisning till Hans Kyrka… Det bedrövar Vår Herre mycket att Hans Brud är så 

vanställd och fördärvad, oigenkännlig för världen som Hans Brud. 

    Och jag erfor hur mycket Han längtar efter att Hans Brud skall bli allt det Hon 

borde vara. Hon borde vara lysande och vacker. Hennes härlighet borde kännas 

igen av alla människor så att de skulle åtrå Henne. Jag förstod också att detta är 

vad Hon skall vara för Honom efter denna rening. Hans längtan och åtrå efter att 

Hans Brud skall vara vacker och behaglig för Honom är så ofantlig och 

överväldigande. Det är nu en längtan jag delar med Honom på ett djupt sätt. Jag 

kan inte hjälpa att jag längtar med Honom efter detta fast jag vet att reningen 

kommer att bli smärtsam och lidandet stort. Jag ser hur vacker Kyrkan kommer att 

bli efter att hon erfarit sitt eget lidande och sin död, något om är mycket nära. Jag 

längtar efter att Kyrkan skall bli en sådan Brud och ge Vår Herre sådan glädje.” 

(Stilla veckan 2006) 
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F. MARIAS ROLL 

 

    De flesta budskapen som tagits emot av dagens profeter kommer från den 

Välsignade Jungfrun och lyfter fram hennes roll i vår tid. Denna roll kan 

sammanfattas under tre huvudrubriker: 

 

1. HON HÅLLER TILLBAKA STRAFFET 

 

    Flera av texterna ovan framställer Maria som att hon håller tillbaka Guds 

straffande hand. Detta återupprepas av majoriteten av de nutida visionärerna. Om 

den ”Tredje hemligheten” i Fatima, efter att ha berättat om Marias uppenbarelse 

för Jacinta, Francisco och sig själv, tillade syster Lucia:  

    ” … till vänster om Vår Fru och lite ovanför [henne] såg vi en ängel med ett 

flammande svärd i sin vänstra hand. Det sände ut blixtrande lågor som såg ut som 

om de skulle sätta världen i brand men de dog ut i kontakt med strålglansen som 

Vår Fru utstrålade mot honom från sin högra hand …” 

 

    Den heliga Faustina hade en vision av Guds Moder med sitt hjärta 

genomstunget av ett svärd och hon fällde tårar medan hon skyddade världen från 

Guds bestraffning. Sr Faustina kommenterade: ”Gud vill tillfoga oss en 

fruktansvärd bestraffning men Han kan inte för att Guds Moder skyddar oss.” 

(Divine Mercy # 686) Naturligtvis skall inte detta alltför förenklade uttalande 

förstås bokstavligt som om Maria förhindrar Gud att göra vad Han vill utan snarare 

att Gud har givit henne rollen att skydda oss från det straff vi förtjänar. 

 

    Faktum är att Gud Fadern tydligt sade till Gianna Talone Sullivan: 

    ”Min ljuva älskade Maria, en ödmjuk tjänarinna och brud åt den Helige Ande, 

fortsätter att hålla tillbaka Ängelns svärd och hindrar det att slå och uppenbara 

reningens skålar. Dock skulle inte ens Min ljuva Maria kunna göra detta om inte 

Jag tillät henne för Jag har varit en tålmodig och älskande Gud. Men nu, utan att 

avslöja en tid eller ett datum eller en plats, skall jag förvarna mänskligheten att ta 

en varsam titt på sig själva. Säg Mig, ’Vad har du gjort för att vanhelga Min 

Helgedom?’ Och, ’Vad har du gjort för att ångra dig eftersom du fortsätter att 

ignorera Mina Ord, Min Välsignade Sons Ord och orden från Min innerligt älskade 

Maria?’ ” (8 juli 2006)     

    Gianna tillägger: ”Vår Fru har talat om för mig att det har varit genom hennes 

ödmjukhet och kärlekstårar som Ängelns svärd har hållits tillbaka.” 

På liknande sätt sade Maria till Syster Mildred Mary Neuzil: ”Mitt hjärtas vädjan 

har hållit tillbaka den Gudomliga Rättvisa som håller på att nedstiga över ett 
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otacksamt och syndigt släkte” (The Final Hour p.138) Och till Fader Gobbi sade 

hon: ”Jag har åter lyckats senarelägga tiden för straffet som bestämts av Gudomlig 

Rättvisa för en mänsklighet som har blivit värre än den var vid tiden för 

syndafloden.” (TTP # 576 g) 

    Emellertid har profeterna också börjat varna oss att detta inte kan fortsätta 

mycket längre. Därför förklarade Jacinta i Fatima kort före sin död: ”Vår Fru kan 

inte längre hindra sin Gudomlige Sons arm som skall slå världen.” (Fatima, The 

Great Sign p.84) 

    Till Gianna Tallone Sullivan sade Maria: ”Jag har hållit tillbaka Ängelns arm 

och svärdet han bär. Men när Gud Fadern beslutar sig för att handla kan inte ens 

jag stoppa Honom” (2 juli 2006) Senare tillade hon: ”Som jag har nämnt tidigare, i 

denna överhängande tid kan jag inte längre hålla tillbaka Ängelns svärd.”              

(6 augusti 2006) 

    Den Välsignade Jungfrun sade till Christina Gallagher: ”När jag inte längre 

kan hålla tillbaka min Sons hand, då skall den falla över mina barn i Rättvisa” (The 

Sorrow p.219) 

 

    Sammanfattningsvis har Maria hållit tillbaka Guds straffande hand men hon kan 

inte fortsätta så i evighet. Då mänskligheten inte har svarat på hennes upprepade 

kallelser är den gudomliga rättvisans hand på väg att falla. 

 

2. HON BESKYDDAR SINA BARN 

 

    Förutom att hålla tillbaka det straff som ligger framför oss beskyddar Maria 

också sina barn från nutida faror. Detta tillkännages så ofta att vi bara behöver ge 

några få exempel. Efter att ha talat med Fader Gobbi om det kommande avfallet i 

Kyrkan och det stora straffet försäkrade Maria honom: 

    ”Av denna anledning kommer jag ner från himlen igen, i synnerhet idag. Genom 

mina talrika uppenbarelser, genom budskapen jag ger er och genom min Marianska 

präströrelses extraordinära arbete kommer jag ner och förbereder er för att 

genomleva de händelser som ännu är på väg att förverkligas, för att leda er vid 

handen att vandra längs den svåraste och smärtsammaste delen av denna andra 

advent och förbereda allas själar och hjärtan att ta emot Jesus i den nära 

förestående stunden för Hans ärorika återkomst.” (TTP # 425 l) 

    Följaktligen tillade hon: 

    ”Jag inbjuder alla mina barn att viga sig själva åt mitt Obefläckade Hjärta och 

träda in så fort som möjligt i den säkra tillflykt jag har förberett åt er i dessa 

reningens tider inför det Stora Straffet.” (TTP # 443 b) 
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    Så långt tillbaka som 1923 sade Maria till Syster Josefa Menendez R.S.C.J.: 

    ”Den ärotitel jag föredrar är den att vara Obefläckad och samtidigt vara ’Guds 

Moder’. Men min största glädje är att till denna titel tillägga ’Barmhärtighetens 

Moder och Syndares Moder’.” (December 1923) 

 

    En särskild sida av Vår Frus beskydd har att göra med att bevara tron i denna 

tidsålder som hotar den så. I Ecuador, när hon uppenbarade sig för Patricia 

Talbott Borrero, kallade Maria sig själv ”Trons Väktare”. 

    En annan av Marias särskilda omsorger är den att bevara familjer. I Medjugorje 

sade hon: ”… Särskilt kallar jag er, kära barn, att be för familjer. Idag mer än 

någonsin tidigare vill Satan slita sönder familjer. Var därför uthålliga i er bön, ta 

bönen tillbaka in i era familjer… ” (Budskap från 16 april 2009 till Ivans 

gruppmöte vid Uppenbarelsekullen) 

 

    Till slut borde det uppmärksammas att den Helige Josef tar del i denna roll att 

beskydda Kyrkan. Som han själv sade till Syster Mildred den 11 mars 1958: ”Den 

Helige Fadern behöver inte vara rädd, för jag har blivit utsedd till hans särskilda 

beskyddare. Såsom Gud utvalde mig till att vara Hans Sons särskilda väktare, så 

har Han utvalt mig till särskild väktare åt honom som i Kristi Namn är ledare för 

den samme Sonens Mystiska Kropp på jorden…. 

    Under kriget [Andra världskriget], lilla dotter, var det jag som räddade honom 

från döden när han var i sina fienders händer. Ständigt vakar jag över honom och 

Kyrkan och jag önskar att detta blir erkänt till Guds större ära och för själarnas 

bästa.” (Our Lady of America p. 6) 

    Den Helige Josef sade till Janie Garza: ”Gud önskar att jag blir känd, särskilt i 

dessa oroliga tider när det är så mycket bråk och splittring i familjer.” (SW, hösten 

1998, p. 14) 

 

    Alltså är Maria, i samarbete med den helige Josef, den som leder oss på vår 

svåra resa, en Gudomlig Moder (särskilt för syndare), likt Noas ark är hennes 

Obefläckade Hjärta vår tillflykt undan de katastrofer som ligger framför oss, hon är 

vår tros Väktare som förbereder oss för Jesus ankomst. 

 

3. HON KOMMER ATT BESEGRA SATAN 

 

    Satans skenbara seger över världen kommer att avslutas med den Välsignade 

Jungfruns seger. Redan på sextonhundratalet förklarade Maria av Agreda i sin 

inspirerade bok The Mystical City of God: 
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    ”Det uppenbarades för mig att genom Guds Moders förbön kommer alla irrläror 

att försvinna. Denna seger över irrläror har av Kristus reserverats för Hans 

Välsignade Moder. I den sista tiden skall Herren särskilt sprida Sin Moders 

ryktbarhet. Maria inledde frälsningen och genom hennes förbön skall den avslutas. 

Innan Kristi återkomst måste Maria mer än någonsin stråla av barmhärtighet, makt 

och nåd för att föra icke-troende in i den Katolska Tron. Marias överhöghet över 

demonerna i den sista tiden kommer att vara mycket tydlig. Maria kommer att 

utbreda Kristi välde över hedningarna och muhammedanerna och det skall bli en 

tid av stor glädje när Maria är krönt till Härskarinna och Drottning över alla 

Hjärtan.” 

 

    Maria själv uttryckte saken så här i ett av sina tidigaste budskap till Fader 

Gobbi: 

    ”I den stund då Satan är krönt till Herre över världen och tror sig själv vara den 

säkre segraren skall jag själv snappa åt mig bytet ur hans händer. I en 

handvändning skall han finna sig själv tomhänt och till slut skall segern 

uteslutande vara Min Sons och min. Detta kommer att vara mitt Obefläckade 

Hjärtas seger i världen.” (TTP # 29g) 

 

    Senare bad Maria Fader Gobbi: 

    ”Lyft upp dina ögon från denna mörka tidsålder i vilken du lever, och frukta inte 

om Satan för närvarande är den obestridde härskaren över världen och hela 

mänsklighetens herre. Snart kommer hans välde att reduceras till en hög ruiner och 

hans makt skall tillintetgöras, för jag skall själv binda honom med en kedja och jag 

skall stänga in honom i hans bassäng av evig eld och död, från vilken han inte 

längre kan komma ut. 

    Och det skall vara Jesus Kristus, Konung av evig härlighet som skall härska över 

hela den förnyade världen och härigenom få till stånd begynnelsen av den nya tid 

som står i begrepp att anlända.” (TTP # 464 lm)                                              

 

    Slutligen förklarade Maria att det är särskilt genom Rosenkransbönen som 

hennes seger skall komma: 

• Kedjan med vilken den stora Draken skall fjättras är sammansatt av bön 

bedd med mig och med hjälp av mig. Denna bön är den heliga rosenkransens 

bön…. 

• Den heliga rosenkransens kedja har först av allt funktionen att begränsa min 

Motståndares verkan. Varje rosenkrans ni ber med mig har effekten att 

inskränka den Ondes handlande, att dra själar bort från hans ondskefulla 

inflytande och att ge större kraft åt godhetens tillväxt i många av mina barns 

liv. 
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• Den heliga rosenkransens kedja har också effekten att fängsla Satan, det vill 

säga att göra hans handlingar maktlösa och att förminska och försvaga hans 

djävulska styrka. På så sätt slår varje rosenkrans som bes väl ett mäktigt slag 

mot ondskans makt och det medför att en del av hans välde förstörs. 

• Den heliga rosenkransens kedja medför till slut att Satan görs fullständigt 

harmlös. Hans stora makt är tillintetgjord. Alla de onda andarna kastas in i 

bassängen av eld och svavel. Dörren stängs av mig med Kristus makts 

nyckel och därför kan de inte längre gå ut i världen och göra själarna illa…. 

• Den heliga rosenkransens enkla och spröda sträng utgör den starka kedja 

med vilken jag skall fängsla världens mörke härskare, Guds fiende och hans 

trogna tjänare. Därför skall Satans högmod än en gång besegras av de svagas 

styrka, de enkla och de fattiga. (TTP # 479nopql) 

 

    Andra visionärer har rapporterat liknande budskap. I Argentina hade Gladys 

Herminia Quiroga de Motta en vision av en satanisk översvämning. Sedan sade 

Jesus till henne: 

    ”Förut blev världen räddad med hjälp av Noas ark. Idag är Arken Min Moder. 

Genom henne skall själar räddas för hon kommer att föra dem till Mig. Den som 

avvisar Min Moder avvisar Mig.” (The Final Hour p. 263) 

 

    Senare hade Gladys en vision av några fruktansvärda odjur som närmade sig 

henne. Men innan de nådde fram stoppade en blå vägg som representerade Marias 

mantel dem. Maria förklarade: ”Ondskans furste vet att hans sorgliga rike närmar 

sig sitt slut. På detta sätt utgjuter han sitt gift med all sin kraft. Det är bara en liten 

tid kvar.” (Ibid. p. 265 f) 

    Som angavs i kapitel II # E är det särskilt under sin titel ’Marias Obefläckade 

Hjärta’ som Maria beskyddar sina barn i denna prövningens tid. Till Ruth Ann 

Wade sade Maria själv: ”Mitt Obefläckade Hjärta kommer att segra, men inte 

förrän det finns mycket prövning och lidande för Mina barn här på denna jord.” 

(Lessons and Messages 25 januari 1994) 

    ”Mitt Obefläckade Hjärtas seger är nära förestående”, bekräftade Maria för Julia 

Kim. (17 september 1991) Några månader tidigare hade hon sagt så här: ”Såsom 

Han blev sänd till er av Gud Fadern genom min jungfruliga kropp skall Jesus 

återvända till er genom mitt Obefläckade Hjärta som Konungen.” (29 januari 1991) 

    Till Mariamante försäkrade Jesus: 

    ”Min Moders Obefläckade Hjärtas seger har redan börjat. Jubla och var glada att 

ni är en del av den. Mitt Heliga Hjärtas välde är fullbordandet av löftena i Fatima, 

det vill säga det fredsrike som förutsades där. Denna era av frid som kommer att 

omsluta världen skall vara resultatet av Min Moder Marias Obefläckade Hjärtas 

seger. Det bedrövliga tillstånd i vilket världen nu befinner sig kommer att 
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förvandlas till en avbild av Min Faders Rike för en tid och det skall bli fred.” (10 

juni 1987, Petrisko, Call of the Ages p. 440)  

 

    I Brasilien talar Maria ofta till Pedro Regis om sitt Obefläckade Hjärta. En gång 

sade hon: 

    ”Efter all prövning skall de trogna människorna få uppleva stor frid. Jorden skall 

förvandlas och det skall bara finnas en flock och endast en herde. Detta kommer att 

vara stunden för Mitt Obefläckade Hjärtas slutgiltiga seger.” (t.ex. Budskap 3277,  

9 februari 2010) 

 

    Ett dramatiskt exempel på Marias makt gavs i Filippinerna i februari 1986. I 

presidentvalet verkade Cory Aquino ha fått en stor majoritet av rösterna. Men den 

sittande presidenten, Ferdinand Marcos, som uppenbarligen använt valfusk och 

andra metoder förklarade sig vinnare. Miljoner människor gick ut på gatorna i 

protest och Marcos sände stridsvagnar och soldater för att skingra dem. När 

människor samlades framför stridsvagnarna beordrade Marcos sina soldater att 

skjuta på dem. Men soldaterna såg plötsligt moln uppenbara sig ovanför dem i 

form av ett kors. Då ”uppenbarade sig en vacker dam för dem… klädd i blått… 

stående framför vagnarna.”  ”Kära soldater,” sade hon, ” stanna! Fortsätt inte! 

Skada inte mina barn!” Då lämnade soldaterna stridsvagnarna och förenade sig 

med människorna. Marcos måste fly och Cory Aquino installerades. (Denna 

redogörelse kommer från ärkebiskopen, Kardinal Jaime Sin, i en intervju med 

Wayne Weible i Medjugorje the Mission, p. 170 - 173) 

 

    Slutligen måste det noteras att Marias ord inte bara är vägledning och varningar, 

de skänker även frid här och nu till de som beaktar dem. Till exempel i Pana, 

Illinois, sade Maria till Sharon Fitzpatrick: 

    ”Världen är full av oro. Ändå fyller frid mina barns hjärtan. Jag säger er att ni 

ges min Sons frid. Låt den tränga in och befria er från all tänkbar rädsla och ångest. 

Oroa er inte för era behov. Jag skall alltid ta hand om er. Även om andra vrider 

sina händer skall ni inte lämnas utan det ni behöver för era världsliga behov, men 

alldeles särskilt för era andliga. Så välsignade ni är som hör dessa ord och kan lita 

fullständigt på dem. De som inte kan tro kommer att plågas av rädsla och ångest 

kommer att förtära dem. Jag är er Moder och jag skall ta hand om er på ett mycket 

speciellt sätt.” (7 november 2007) 

 

EN NY MARIANSK DOGM? 

 

    Genom flera visionärer har Maria bett Kyrkan att definiera en ny dogm som 

förklarar henne vara ”Medfrälserska, Förmedlare och Försvarare.” Dessutom har 
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hon försäkrat oss att detta faktiskt kommer att ske och att det skall ge upphov till 

stora välsignelser för Kyrkan. Den kommande definitionen av denna dogm 

förutsades av Vår Fru till Ida Peerdeman: 

    ”… i denna tid vill Fadern och Sonen föra mig in i denna världen som 

Coredemptrix, Mediatrix och Advocate. Detta skall bli den nya och slutgiltiga 

dogmen…. Denna dogm kommer att bli mycket omstridd, ändå skall den 

genomföras.” (Budskap 33, 31 maj 1951) 

    Senare förklarade Maria: 

    ”Fadern sände Herren Jesus Kristus som Frälsare för alla människor… Först vid 

Människosonen Herren Jesus Kristus avfärd blev Maria Coredemptrix, Mediatrix 

och Advocate. Vid Herren Jesus Kristus avfärd gav Han Miriam, eller Maria, till 

länderna i en enda akt, Han gav henne som ’Frun av alla länder’. För Han sade 

orden: ’Kvinna, där är din son. Son, där är din moder’. En akt, och genom den 

mottog Miriam, eller Maria, denna nya titel.” (Budskap 43, 5 oktober 1952) 

    Vår Fru fortsatte med att lova: ”När en gång dogmen, den sista dogmen i den 

Marianska historien har tillkännagivits skall Frun av Alla Länder skänka frid, sann 

frid åt världen.” 

    Ett annat budskap förklarade: ”SATAN ÄR FORTFARANDE FURSTE ÖVER 

DENNA VÄRLDEN” och ”Det är DÄRFÖR Frun av Alla Länder blivit tvungen 

att komma redan NU, i den innevarande tiden.” (Budskap 49, 4 april 1954) 

    Idas budskap 47 (11 oktober 1953) åtföljdes av en vision av Pius XII som då var 

påve. Maria sade: 

    ”Helige Fader, du har en stor uppgift att slutföra innan du upptas bland oss. Frun 

säger dig än en gång: Genomför de planer du har utarbetat. Formulera den slutliga 

dogmen, kröningen av Herren Jesus Kristus Moder till Coredemptrix, Mediatrix 

och Advocate. 54 [1954] skall du införa denna nya titel bland länderna. Se till de 

länder i vilka Herren Jesus Kristus är förföljd.” 

 

    Pius XII formulerade emellertid inte den begärda definitionen. 

 

    Andra visionärer har upprepat kravet på en definition av denna lärosats. Jesus, 

’Konung över alla Länder’ förklarade för Sin ’Sekreterare’: 

    ”Människor MÅSTE erkänna hennes oumbärliga roll som Mediatrix, kanalen 

för all Min Nåd till mänskligheten. Först när denna dogm blir offentligt kungjord 

av Min Kyrka skall Jag i sanning etablera Mitt Rike på jorden!!!” (I will sing of 

Mercy, p. 92) 

 

    Senare tillade Han: ”Till Mina trogna söner på höga poster i Min Kyrka säger 

Jag: ’Gör allt som står i er makt för att få till stånd denna dogm om Maria, 

Förmedlerskan av All Nåd, för det finns de, även på höga poster i Min Kyrka, som 
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skulle vilja hindra denna Gudomliga plan…. Jag har föreskrivit att den väg Jag 

önskar att alla själar borde ta för att komma till Mig går genom henne.’ ” (Ibid. 

p.93) 

    Janie Garza blev tillsagd: 

    ”Det finns hopp för världen. Detta hopp ligger i kungörelsen av Maria som Co-

Redemptrix, Mediatrix och Advocate.” (Budskap 15 september 2002) 

    Jesus, ”Konung över alla Länder” sade till Sin ’Sekreterare’: 

    ”Jag önskar att de själar som omfamnar Min andakt till ’Jesus, Konung över 

Alla Länder’ gör en speciell vigning till Min Allraheligaste Moder under hennes 

titel ’Maria, Mediatrix av All Nåd’, vilken det behagat Mig i Min Stora Kärlek till 

henne att ge henne. Människor MÅSTE erkänna hennes oumbärliga roll som 

Mediatrix, kanalen för all Min Nåd till mänskligheten. Först när denna dogm blir 

offentligt kungjord av Min Kyrka skall Jag i sanning etablera Mitt Rike på 

jorden!” 

 

    Å andra sidan sade Jesus till Julia Kim: 

    ”… till och med den stora majoriteten av prästerskapet som Jag personligen har 

installerat river sönder Mitt Hjärta i småbitar, i stället för att hela Mitt sönderslitna 

Heliga Hjärta genom att avvisa Min Moder Maria som är Förmedlerska av 

Nådegåvor och Medfrälserska.” (16 februari 2003, # 1) 

 

    Av de tre termer vi överväger här, Advocate, Mediatrix och Coredemptrix, utgör 

den första inga problem. Den andra termen (eller konceptet), Mediatrix, har 

använts från första århundradet och framåt för att beskriva Marias förening med 

Kristus, den unike Mediatorn mellan Gud och människan. Den har använts av 

praktiskt taget alla påvar sedan mitten av artonhundratalet. Men det dröjde 

emellertid till 1896 innan en framställan gjordes, av den franske jesuiten René-

Marie de La Broise, att Marias medling skulle definieras av Kyrkan. 1904 

publicerade en belgisk redemptorist, Francois Godts, en avhandling som lanserade 

en dogmatisk definition av Marias universella medling. En belgisk karmelit, Moder 

Madeleine av Jesus (1862 - 1946) tog emot visioner av Jesus som bad om den 

dogmatiska definitionen av Sin Moders medling. Hon berättade detta för den nye 

ärkebiskopen i Malines, Désiré Joseph Mercier 1906, när han besökte henne. 

Kardinalen började sedan tala offentligt om Maria som ”Distributrix av gudomlig 

nåd”, ”den gudomliga nådens Moder” och ”Mediatrix”. När Tyskland invaderade 

Belgien 1914 gav Mercier ett offentligt löfte att om Belgien blev befriat från 

ockupationen skulle han be påven att inrätta en särskild fest till ära för Maria 

Mediatrix. Detta ledde till att påven Benedict XV förklarade 31 maj som festdag 

för Maria, Mediatrix av all nåd, för Belgien. Flertalet av världens biskopar antog 

denna fest för sina stift, även om den sedan dess har blivit ersatt med festen för 
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Marias Besök. Den nuvarande påven Benedict XVI tilltalade vid ett besök i Fatima 

Maria som ”Advocate och Mediatrix av nåd, du som är helt och hållet upptagen av 

den enda universella förmedlingen av Kristus.” (ORe, 19 maj 2010, p.9) 

    Ändå motsätter sig en del teologer fortfarande konceptet. Andra 

Vatikankonsiliet gick efter en skarp diskussion bara så långt som att göra ett 

försiktigt uttalande: ”… den Välsignade Jungfrun åkallas av Kyrkan under titlarna 

Advocate, Auxiliatrix, Adjutrix och Mediatrix.” (Lumen Gentium # 62)  

    Vad gäller termen Coredemptrix var Pius XI (1922 – 1939) den förste påven 

som använde den, vilket han gjorde vid tre tillfällen, 1933, 1934 och 1935. Vid 

Andra Vatikankonciliet förekom termen Coredemptrix i det preliminära utkastet 

till avhandlingen om den Välsignade Jungfrun och 54 av de deltagande biskoparna 

ville att konciliet skulle göra ett uttalande om denna punkt (Michael O’Caroll, 

Theotokos p. 308). På grund av de svårigheter termen utgjorde för många icke-

katolska kristna beslöt konciliet emellertid att undvika den. Ändå talar dokumentet 

Lumen Gentium om Maria ”som generöst samarbetande i arbetet för 

mänsklighetens frälsning genom tro och lydnad” (# 56) och förklarar att ”på ett 

fullkomligt unikt sätt samarbetade hon genom sin lydnad, tro och brinnande kärlek 

i Frälsarens verk att återupprätta övernaturligt liv åt själar.” (# 61) 

    Påven Johannes Paulus II talade om Maria som Coredemptrix vid flera tillfällen 

fram till 1990. Efter det slutade han använda uttrycket, av oklar anledning.  

    Vid den tolfte internationella Mariakongressen i Czestochowa, Polen 1996, 

bildades på begäran av den Heliga Stolen en kommission för att reflektera över 

möjligheten och lämpligheten av en definition av de tre titlarna Mediatrix, 

Coredemptrix och Advocate. Den svarade negativt. Å andra sidan har ett antal 

biskopskonferenser rekommenderat definitionen. 

    Påven Benedict XVI har inte använt uttrycket Coredemptrix men förefaller ha 

inbegripit det. Efter att ha sagt till de sjuka människorna i Fatima ”Ni skall vara 

frälsare med Frälsaren”, tillade han, ”Vid korset … står Jesus moder, vår moder.” 

(13 maj 2010) Några veckor senare, på Cypern, förklarade han: ”Gud har valt 

henne, Sin ödmjuka tjänarinna, att samarbeta med Honom i Hans frälsningsverk.”  

I ett tal 30 mars 2011 sade han om den helige Alphonsus Liguori: ”Djupt hängiven 

Maria illustrerar han hennes roll i frälsningshistorien: en bundsförvant i 

Återlösningen och Mediatrix av nåd, Moder, Advocate och Drottning.” (Ore 6 april 

2011, p.14) 

    Så fastän en prominent kommission av teologer motsätter sig den har Marias roll 

som Coredemptrix och Mediatrix ett omfattande folkligt stöd, backning av många 

eminenta teologer och biskopar och flera påvars samtycke. Det förefaller därför 

sannolikt att det en dag kommer att förkunnas en dogm av Kyrkan. 

   Anm: Kort efter den första utgåvan av denna bok publicerade The Mariological 

Society of America volym LIX av Marian Studies med titeln: The Cooperation of 
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theVirgin Mary in Redemption. (MSA Secretariat, The Marian Library, University 

of Dayton, OH 45469 - 1309) 

 

SAMMANFATTNING 

 

    Dessa budskap varnar oss att världen är på väg att genomgå en bestraffning som 

är värre än något som någonsin hänt tidigare. Kyrkan kommer också att få lida, 

både av en trosförlust för många av dess medlemmar och av förföljelse utifrån. 

Antikrist som redan lever skall framträda, kanske åtföljd av en falsk påve. Men allt 

detta är ett straff och en rening som skall leda oss in i en välsignad tid. Den 

Välsignade Jungfrun, som nu håller tillbaka straffet, skall beskydda sina barn när 

det kommer och leda dem till slutlig seger över Satans styrkor. Hennes roll som 

Mediatrix, Coredemptrix och Advocate kommer att definieras av Kyrkan och det i 

sig kommer att medföra en stor välsignelse för Kyrkan. 
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                                        IV    

 
                             NÄRMARE FÖRKLARING 

                      AV DE SISTA HÄNDELSERNA             
 

 

 

Texterna vi studerat så här långt ger en allmän överblick av det kommande straffet 

och Vår Frus seger som skall följa. Nu måste vi undersöka dessa händelser i detalj. 

I Garabandal har vi hört att det först skall komma en varning, sedan ett mirakulöst 

tecken och till slut, om människor inte har ångrat sig, kommer själva straffet. 

Sedan skall det komma en era av välsignad frid. Andra visionärer bekräftar denna 

sekvens. 

 

A. VARNINGEN ELLER UPPLYSNINGEN 

 

     Varningen innebär en vision som skall ges till varenda människa om de synder 

hon har begått. Conchita i Garabandal har talat om det flera gånger. I ett brev 

daterat 2 juni 1965 berättar hon: 

     ”Den välsignade Jungfrun sade till mig den första januari att en varning skulle 

ges före miraklet så att hela världen skulle kunna bättra sig. Denna varning liksom 

straffet är en fruktansvärd sak för de goda såväl som de onda…” 

Inte långt efteråt skrev Conchita svar på en rad frågor som lämnats till henne. På 

frågan ”Skall varningen avslöja alla personliga synder för varje människa i världen 

och för människor av alla religioner inklusive ateister?” svarade hon: ”Varningen 

kommer att vara som ett avslöjande av våra synder och den skall ses och erfaras på 

samma sätt av troende och icke-troende och människor av vilken religion som 

helst.” 

     Som svar på en annan fråga skrev Conchita: ”Varningen är som en rening inför 

miraklet. Och den är som en katastrof. Den skall få oss att tänka på de döda, det 

vill säga att vi skulle föredra att vara döda hellre än att erfara varningen.” 

     På frågan ”Kommer varningen att bli igenkänd och accepterad av världen som 

ett tecken sänt av Gud?” svarade Conchita: ”Naturligtvis (claro), och av det skälet 

tror jag det är omöjligt att världen skulle vara så förhärdad att den inte ändrar sig.” 

(14 sep. 1965. Jmf.10 dec. 1965.) 

     I en intervju med mr och mrs Robert Froelich från New York State blev 

Conchita tillfrågad om varningen inte skulle kunna vara något naturligt som 
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används av Gud för att tala till mänskligheten. Hon svarade: ”Varningen är något 

övernaturligt och kommer inte att kunna förklaras med vetenskap. Den kommer att 

ses och kännas… 

Den kommer att vara en korrigering av världens samvete…. Vad gäller de som inte 

känner till Kristus (icke-kristna) kommer de att tro att det är en varning från Gud.” 

(Oktober 1968. Föregående citat är alla tagna från Our Lady Comes to Garabandal 

av Joseph Pelletier.) 

 

     Det har också rapporterats att Conchita har sagt: ”Varningen kommer att vara 

som små himlakroppar eller stjärnor som kolliderar, som för massor av oväsen och 

ger massor av ljus, men de faller inte. Vi kommer att se det. Det kommer att 

förskräcka oss, för i den stunden kommer vi att se våra själar och den skada vi har 

gjort. I den stunden kommer vi att se vårt samvete, allt ont vi gör och det goda som 

vi inte gör. 

     Den kommer att vara som eld. Den kommer inte att bränna vårt kött men vi 

kommer att känna den kroppsligt och i vårt inre.” (Signs and Wonders, Hösten 

2003, sid.29.) 

    Och slutligen: ”Hon sade att om hon inte redan visste vad straffet var skulle hon 

säga att ingenting kunde vara värre än Varningen.” (Maximina Gonzales, 

Conchitas faster i Garabandal Journal mars-april 2007, sid.20.) 

 

     Jacinta, en annan av Garabandalvisionärerna, beskriver den så här: 

     ”Varningen är något som först ses i luften överallt i världen och sedan      

omedelbart sänds in i våra själars inre. Den kommer att vara en väldigt liten tid, 

men det kommer att förefalla vara en mycket lång tid på grund av dess effekt inom 

oss. Den skall vara för våra själars bästa, för att se vårt samvete inom oss…det 

goda och det onda som vi har gjort…. Den skall komma över oss som en eld från 

himlen som vi kommer att känna djupt i vårt inre. Genom dess ljus kommer 

varenda en av oss att se sin själs tillstånd med fullkomlig klarhet. Han/hon kommer 

att erfara vad det betyder att förlora Gud; han/hon kommer att känna den renande 

effekten av den renande lågan. Kort sagt kommer det att vara som att få den 

enskilda Domen i sin egen själ medan man fortfarande lever.” (Garabandal 

Journal, mars-april 2007, sid.19.) 

 

     Andra visionärer verkar ha talat om denna varning fast med en annan 

vokabulär. Pingsten 1995 talade Maria till Fader Gobbi om ”tungor av gudomlig 

eld” som skall upplysa oss med ett gudomligt ljus: 

     ”…ni kommer att se era egna jag i sanningens spegel och i Guds helighet. Det 

kommer att vara som en dom i miniatyr som skall öppna era hjärtans dörrar för att 

ta emot den gudomliga barmhärtighetens stora gåva. (#546g; 4 juni 1995.) 
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     Christina Gallagher fick höra: 

     Det skall komma ett tecken som alla i världen kommer att erfara på ett inre sätt 

 – och det är inte långt borta. Alla människor skall erfara en inre medvetenhet och 

de kommer att veta att detta kommer från Gud och de skall se sig själva som de 

verkligen är i Guds åsyn. (Signs and Wonders Hösten 2003, sid.34.) 

 

     När hon tillfrågades av Thomas Petrisko sade Christina att hennes budskap inte 

använde ordet varning utan snarare talade om ett tecken. Därför skall inte tecknet 

hon talar om identifieras med det tecken som är förutsagt i Garabandal (vilket skall 

undersökas i nästa avsnitt av detta kapitel) utan med Varningen (jmf The Sorrow, 

sid.271.) 

     Jesus anger för Sadie Jaramillo att efter Upplysningen kommer det att vara 

långa köer av människor som kommer till hennes skyddade hus för att få hjälp. 

”Det kommer inte att bli någon sömn, så jag ber er att vila i dessa sista dagar 

inför den stora upplysningen av människornas själar.” (The Great Sign I, 

sid.348.) 

     ”Tiden för själarna att svara efter upplysningen kommer att ta slut fort 

och det är under denna tid som Mina utvalda redskap och personer skall och 

måste arbeta oförtröttligt och oupphörligt, för den som motarbetar Mig skall 

snabbt uppenbaras och avslöjas!”  (TGS I, sid.379.) 

 

     Sadie själv har erfarit en personlig upplysning ganska lik den som väntar resten 

av oss (TGS I; sid.430.) 

 

                                         SAMMANFATTNING  

 

     Varningens innersta väsen verkar bestå av en upplysning av vår själ, genom 

vilken vi kommer att se oss själva som vi är i Guds ögon. Det kommer att bli en 

smärtsam och skrämmande erfarenhet för alla; åtskilliga kommer att dö av 

chocken. Det skulle kunna kallas ett sista försök av Gud att leda oss till 

omvändelse. Men det kommer inte att lyckas med alla. Efter att det passerat 

kommer många att återvända till sina onda vägar. Kristus trogna lärjungar kommer 

att behöva arbeta hårt för att säkra omvändelsen av så många som möjligt. 

     En del av visionärerna förknippar denna inre upplysning med yttre händelser 

såsom två himlakroppars kollision eller en komet i skyn som skall vålla 

jordbävningar och vulkanutbrott på jorden. 

     Det bör hållas i minnet att i det förgångna har olika individer erfarit upplysning 

av sina samveten liknande den som beskrivs här. Den välsignade Raymond av 

Capua O.P., andlig vägledare till den heliga Katarina av Sienna, berättar hur en dag 
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medan hon talade med honom, ”en fantastisk kunskap om mina synder steg upp i 

mitt förstånd och det var så tydligt som om jag stod naken framför den evige 

domaren och jag kände att jag måste dö, lika säkert som de stackars syndare som 

leds till avrättning.” (Jörgensen, J. St.Catherine of Siena, 1939, sid.188.) 

     På liknande sätt fann Syster Faustina sig själv stående inför Guds domstol och 

såg sin själs tillstånd som Gud ser det. ”Vilken stund!” utropade hon. ”Vem kan 

beskriva den? Att stå inför den Trefalt Helige Guden!” När Jesus sade till henne att 

hon förtjänade en hel dag i skärselden ville hon kasta sig dit omedelbart; men Jesus 

sade nej till det, för hon skulle tjäna Honom och lida en stund på jorden.” (Divine 

Mercy, #36.) 

     Vassula Rydéns omvändelse frambringades delvis av en sådan upplysning som    

fick henne att gråta i nästan en vecka. (The Vassula Enigma, Jaques Neirynck, 

sid.17f.) Fader Steven Scheier har i föredrag landet runt berättat om en liknande 

erfarenhet som han genomgick 1985. (Signs and Wonders, Summer 2003, 

sid.50ff.) 

     Slutligen bör det noteras att Medjugorjevisionärerna talar om tre varningar. 

Hur dessa stämmer överens med den som tillkännagivits i Garabandal och på andra 

ställen är inte klart. Följande redogörelse är tagen från ett brev som den 

vikarierande kyrkoherden, Fader Tomislas Vlasic, sände till den Helige Fadern       

2 dec 1983: 

     ”Jag rapporterar nedan vad Mirjana sade till mig under vår konversation 5 nov. 

1983…Innan det synliga tecknet ges till mänskligheten skall det komma tre 

varningar till världen. Varningarna skall komma i form av händelser på jorden. 

Mirjana skall bevittna dem. Tio dagar innan den första tillrättavisningen skall 

Mirjana underrätta en präst som hon utvalt…Efter tillrättavisningen skall det 

synliga tecknet framträda på uppenbarelseplatsen i Medjugorje för att ses av hela 

världen. Tecknet skall ges som ett bevis för uppenbarelserna och för att kalla 

människorna tillbaka till tro…” (Is the Virgin Mary appearing at Medjugorje av 

René Laurentin och Ljudevit Rupcik, Washington DC, 1984, sid.142ff. ”Det 

synliga tecknet” som det talas om här verkar motsvara det ”mirakulösa tecknet” 

som skall avhandlas i följande avsnitt. Fotnot av Fr O`Connor.) 

 

Mirjana har redan valt Fader Petar Ljubicik O.F.M. till den som skall underrättas. 

Som han säger: ”Tio dagar i förväg skall jag få veta vad som skall hända. Sedan 

skall sju dagar av bön och fasta följa. Tre dagar före skall jag säga vad som skall 

hända, hur det skall hända och var det skall hända.” (Medjugorje Gebetsaktion, 

#28.) 
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                                 B. DET MIRAKULÖSA TECKNET 

 

     Texten som just studerats talar inte bara om en varning utan anspelar också på 

ett ”synligt tecken.” Många andra visionärer talar också om ett stort tecken som 

skall komma. I Garabandal blev Conchita tillsagd att ett mirakulöst tecken skall 

följa på varningen som ett sista försök att omvända världen. 

     Fader Pelletier sammanfattar vad hon sa om det: 

     ”…. det skall vara synligt för alla de som är i byn eller på de omgivande bergen; 

…de sjuka som är närvarande skall bli botade och de klentrogna kommer att tro. 

Det skall vara det största mirakel som Jesus har utfört för världen. Det kommer inte 

att vara det minsta tvivel om att det kommer från Gud och att det är för 

mänsklighetens bästa. Ett tecken för miraklet, vilket skall vara möjligt att filma och 

visas på TV, kommer att finnas kvar för alltid vid pinjeträden.” (Our Lady Comes, 

sid.151.) 

 

     Maria förbjöd Conchita att tala om vad tecknet skulle bestå av, fast hon tilläts 

att tillkännage det åtta dagar i förväg. Hon har också sagt att miraklet kommer att 

ske inom ett år efter Varningen, på en torsdag mellan 8:e och 16:e april kl.20:30 

lokal tid, på festdagen för en mindre känd Eukaristimartyr.  

     Conchita tillade: ”Det kommer att vara som rök. Man kan röra det men inte 

känna det.” (Garabandal Journal, specialutgåva, sid.19.) När hon frågade Jesus 

”Varför skall miraklet ske? För att omvända många människor?” svarade Han: 

”För att omvända hela världen.” (Ibid. Mars-april 2004, sid.4.) Som ett resultat av 

Miraklet skall Ryssland och andra länder bli omvända. (Ibid. Specialutgåva 2008, 

sid.13.) 

     Joey Lomangino, en New York-bo som blev blind i en olycka för många år 

sedan, uppmuntrades av Padre Pio att besöka Garabandal. Den 19 mars 1964 

lovade Vår Fru Conchita att Joeys syn skulle återställas på en årsdag för Miraklet. 

(Joey fyllde 80 år 2010.) (Stanley Karminski, ”Garabandal,” Mary´s People, 

feb.1991.) 

 

     I Medjugorje har också ett stort tecken tillkännagetts som vi sett i uttalandet av 

Fader Vlasic som citerats ovan. Vicka berättar för oss: ”Den tredje hemligheten 

handlar om ett synligt tecken som Vår Fru skall lämna på platsen där 

uppenbarelserna har ägt rum. Det skall vara bestående, synligt och oförstörbart. 

Det kommer att finnas kvar i evighet.” Som svar på en fråga av Fader Yanko 

Bubalo: ”Kommer det att vara uppe i skyn eller på marken?” svarade Vicka: ”På 

marken.” (O´Caroll, Medjugorje, sid.41.) I en intervju med Fader Livio tillade 

hon: ”Tecknet kommer att finnas kvar på Podbrdo (berget där den första 
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uppenbarelsen ägde rum. ö. a.) och man måste komma hit för att se det.” (Från en 

direktsänd intervju i Radio Maria Italia, 2 jan. 2008.) 

     Det är förmodligen om detta tecken som Mirjana säger: 

     ”Tiden för reningen skall sluta med den tredje varningen, det vill säga med det 

synliga tecknet till världen. När detta tecken visar sig kommer ingen längre att 

betvivla att Gud verkligen existerar. Men det kommer att vara för sent för 

omvändelser då.” (Spark, sid.228.) 

 

     Som svar på en fråga ställd av Ivan sade Maria: ”Tecknet kommer att ges vid 

uppenbarelsernas slut.” (Words from Heaven, sid. 63,4sept. 1981.) Enligt Jakov 

”kommer det att vara något som aldrig har varit på jorden förut.” (Janice Connell, 

The Visions of the Children, St. Martin, 1992.) 

     Den 28 okt. 1981 bröt en stor eldsvåda ut vid platsen för den första 

uppenbarelsen i Medjugorje. Flera hundra människor såg den brinna våldsamt i 

femton minuter. När polis och brandmän senare undersökte området fann de inga 

spår av eld, inte ens aska. Den kvällen sa Maria till visionärerna: ”Elden som sågs 

av de trogna var av övernaturlig karaktär. Det är ett av tecknen, en förelöpare för 

det stora tecknet.” (Words of Heaven, sid.71.) 

     Vår Frus budskap till Patricia Talbott i Ecuador talar om tecken vid alla 

uppenbarelseplatserna: ”Vid slutet av alla uppenbarelserna i världen skall jag 

lämna ett stort tecken på denna plats och på alla de ställen som jag har varit.” (The 

Final Hour, sid.315.) 

     Andra visionärer har också talat om ett ”stort tecken” som skall komma. Om de 

hänvisar till det (eller de) föregående är inte klart. 1987 sade Maria till Fader 

Gobbi: 

     ”I detta Marianska År öppnar den himmelska Modern dörren till er befrielses 

nya era. Med anledning av detta skall ni mycket snart få se de extraordinära tecken 

jag kommer att ge så att ni kan förbereda er själva för det mycket stora mirakel 

som vid denna tid håller på att fullbordas. Solmiraklet som ägde rum under min 

senaste uppenbarelse [Fatima?] var bara ett profetiskt tecken för att ange för er att 

ni alla skulle titta i boken [Uppenbarelseboken?] som ännu är förseglad. 

     Idag är jag sänd av Gud att öppna denna bok så att hemligheterna avslöjas för 

er.” (To The Priests, #366fg.) 

 

     I Achill Island lovades Christina Gallagher: 

     ”Mina barn, det kommer att bli många tecken här vid mitt hus för att visa 

världen att det är jag, er Obefläckade Moder, som kallar er. Tecknen skall vara 

stora. Det stora tecknet kommer att vara i tre dagar och tre nätter för alla att se.” 

(Signs and Wonders, sommaren 2002, sid.35.) 
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     Senare talade Jesus till Christina om ett tecken som skall vara världsomfattande: 

”Snart skall det tecken som kommer att ges vara Mitt Ansikte. Mitt Ansikte 

kommer att stråla i skyarna och över hela världen, mer strålande än tusen solar … ” 

”Christina såg Jesus ansikte uppenbaras i ett stort utströmmande av ljus i himlarna. 

Efter hand blev hans händer och fötter synliga och utstrålande ett bländande ljus. 

Inne i Hans Heliga Hjärta kunde Vår Fru ses med sitt Obefläckade hjärta slående. 

Änglar uppenbarade sig också och rörde sig överallt medan avskyvärda ödlor 

flydde åt alla håll, oförmögna att undkomma ljuset. (14 des. 1996.) 

     Broder David Lopez säger oss: 

     ”Innan den stora bedrövelsen skall det komma ett tecken. En dag skall vi i skyn 

få se det stora röda korset, en dag med blå himmel och utan moln…Detta kors 

kommer att ses av alla, kristna, hedningar, ateister etc…” (Wayne Weible, 

Medjugorje Newsletter, aug. 1992.) 

 

     Maria sade till Pedro Regis: ”Det stora tecknet kommer att ses av alla. Ett stort 

kors skall lysa upp himlen och alla ögon skall se det. Detta skall vara en stor 

möjlighet för alla att ångra sig och återvända till frälsningens och fridens Gud.” 

(Budskap 2907, 24 okt. 2007.) 

     Dessa varierande redogörelser för ”tecknet” kan knappast förenas till ett. I några 

fall är tecknet placerat vid platsen för uppenbarelserna och de kommer att vara 

permanent synliga fastän omöjliga att beröra. I andra fall kommer det att vara ett 

krucifix (ett rött kors) eller Jesus ansikte i skyn. Och medan de flesta av tecknen 

skall finnas kvar till världens slut skall det i Achill Island bara bestå i tre dagar och 

tre nätter. Uppenbarligen är det olika tecken som beskrivs. 

     Vi måste också ha i minnet att ”tecken i himlen” redan har förekommit på olika 

platser. I Fatima såg en folkmassa uppskattad till mellan 70. 000 och 100. 000   

solen snurra på himlen och utstråla ljus i olika färger och sedan störta mot jorden 

så att människorna föll på knä och trodde att slutet kommit. Detta sågs inte bara i 

själva Fatima utan också i flera städer många mil därifrån. (Fatima, The Great 

Sign, Kap.V.) 

     The Kung Foundation rapporterar att under en Mässa som firades av den 

underjordiska Kyrkan på ett avlägset fält i Kina bevittnade fyra biskopar, 110 

präster och 30,000 av de trogna ett tecken som det i Fatima: 

     ”Strålar i olika färger utgick från solen. Medan minuterna gick ändrade solen 

färg, först till gult, sedan till rött och blått, följt av andra färger. Därefter såg 

människor olika uppenbarelser i solens inre: ett heligt kors, den heliga familjen, 

heliga Maria och den heliga Eukaristin. Ibland brukade solen närma sig folkmassan 

och sedan dra sig tillbaka. Människor skrek: ”Heliga Moder, ha förbarmande med 

oss, dina barn.” (Zenit, 31 juli 2001.) 
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     Den mirakulösa visionen av solen till Påve Pius XII, och den i Medjugorje och 

många andra platser som förknippas med Medjugorje, återgavs i Kapitel II C. 

     Det finns således olika tecken associerade med uppenbarelserna. Det som angår 

oss här skall komma vid uppenbarelsernas slut som en sista ansträngning av Gud 

att omvända hjärtan före det stora straffet. Det skall uppenbarligen innebära olika 

manifestationer vid de olika uppenbarelseplatserna även om detta inte är tydligt. 

     Till slut bör vi hålla i minnet den varning som gavs av Maria i Medjugorje:   

”Skynda er att omvända er. Vänta inte på tecknet. Det kommer att vara för sent då 

för icke-troende att omvända sig.” (Kraljevic, sid.118.) 

 

                                                       C. STRAFFET 

 

     I föregående kapitel noterade vi att de flesta av de nutida visionärerna varnar för 

ett straff som skall komma på grund av världens syndfullhet. Det finns så många 

aspekter av det att stort utrymme kommer att behövas för att presentera dem här, 

fastän det inte är min avsikt att framhålla detta ämne. Och innan vi går in på 

enskildheter bör vi komma ihåg texten ovan som förklarar att dessa profetior inte 

är menade att injaga fruktan i oss utan att göra oss redo. 

     En bred översikt av straffet gavs av Vår Fru till Syster Elena Aiello på 

Långfredagen (8 apr.) 1995: 

     ”Sänd ut ett budskap i världen för att göra känt för alla att plågan är nära 

förestående. Guds rättvisa väger tung över världen. Mänskligheten, förorenad i 

träsket, skall snart bli tvättad i sitt eget blod av sjukdom, av hungersnöd, av 

jordbävningar, av skyfall, tromber, översvämningar och förfärliga stormar och av 

krig. Men människor ignorerar alla dessa varningar, och är ovilliga att övertygas 

att Mina tårar är tydliga tecken för att tjäna som förvarning att tragiska händelser 

hänger över hela världen och att stunden för stora prövningar är här. 

     Om människor inte ändrar sitt leverne skall en förskräcklig plåga av eld komma 

ner från himlen över världens alla länder och människor skall straffas enligt 

skulderna man ådragit sig till Gudomlig Rättvisa. Det kommer att bli förskräckliga 

stunder för alla därför att himlen skall förenas med jorden och alla de ogudaktiga 

människorna skall tillintetgöras. Somliga länder skall bli renade medan andra 

länder skall försvinna helt och hållet. 

     Du skall sprida dessa varningar till alla, så att den nya generationen får veta att 

människor hade varnats i tid att återvända till Gud genom att göra bot och således 

kunde ha undvikit dessa straff.” (Heintz sid. 173f.) 

 

     Den anonyma visionären från Batavia, Ohio tog emot följande budskap av Vår 

Fru 21 maj 1994 medan hon deltog i Medjugorjekonferensen vid University of 
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Notre Dame. Det var ursprungligen ämnat bara för Fader Leroy Smith (men senare 

ombads hon att offentliggöra det.). 

     ”Mitt barn: Det mörka hjärtat blir ännu mörkare – bed för Gudomligt ingripande 

– för många kommer att försvinna – och många själar [visionären skjuter plötsligt 

in: `Jag fick inte veta vad hon menade här`]. Plågorna fortsätter – även i dessa tider 

– i framtiden – gnagare skall spridas ut över en stor del av världen – föra med sig 

många sjukdomar. Fåglarna i luften kommer också att bli destruktiva – föra med 

sig sjukdom – från land till land. Nya virus – och nya bakterier som skall angripa 

inte bara människor – utan också växtlighet. Det skall bli hungersnöd. Vatten skall 

strömma på jorden där vatten inte fanns – skall bli översvämningar av gigantiska 

proportioner. Jordbävningar – som skall ändra geografiska platser – och ta många 

liv. Vindarna skall ödelägga med stor våldsamhet – orkaner, virvelstormar – 

tidvattenvågor. Förföljelse skall eskalera – bed för att dessa själar skall stärkas. 

Planer utarbetas nu – av regeringschefer och ledare för människor – som skall 

kasta världen in i kaos och möjligen kan ett stort krig bryta ut. Bön och fasta kan 

stoppa detta krig – och minska graden av lidande för mänskligheten. 

     Splittringar av den Heliga Kyrkan – med många som leds in i mörker. En stor 

fara för den Helige Fadern – [Påven] – inifrån. Bön och offer från många behövs 

för att få till stånd harmoni här – och att desarmera denna fara. En strålningseld – 

skulle kunna inträffa – som faller från himlen – (både synlig fara – och osynlig 

fara) – och skulle kunna förinta så mycket som en tredjedel av jorden – och en 

tredjedel av mänskligheten. Omvändelse av liv är absolut nödvändigt för att 

förhindra detta.  Bed – bed – bed.” 

     Visionären tillägger meddelandet: ”Jag blev också visad några av de katastrofer 

som kommer till vårt land– men blev tillsagd att `inte uttala mig´. Vår Fru sade 

också till mig att den galenskap – och vansinnet som nu drabbar många människor 

– och många kulturer – var den sista ansträngningen av den fallna ängeln – att 

attackera – för han är rasande att hon (Vår Fru) är här.” Ur Mary´s Center Update 

(Newsletter of Our Lady of the Holy Spirit Center 15 mars 1995.) Mycket av det 

som denna visionär förutspådde har faktiskt ägt rum under de sista tio åren.   

 

    Den första juli 2007 sade Jesus till Christina Gallagher: ”Jag vill att du skall 

veta att världen kommer att uppleva många katastrofer, plågor, torkor, 

översvämningar, jordbävningar och tsunamier bortom alla världsrekord. 

Jordskorpan spricker…” Christina förklarar att Gud har ordinerat två straff för 

denna tidsålder, ett i form av krig, revolutioner och annan ondska som har sitt 

ursprung på jorden; det andra är ett straff som skall sändas från himlen. (Please 

Come Back, sid.69.) 
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     Vi måste nu undersöka de enskilda beståndsdelarna av detta straff. Likt de 

texter som just citerats sträcker sig de flesta profetiorna över olika aspekter. De 

kommer att klassificeras enligt det ämne de framhåller mest. 

 

                                       C a. NATURKATASTROFER 

 

     Vad angår naturkatastrofer såg den välsignade Anna Maria Taigi (död 1837), 

så långt tillbaka som det tidiga artonhundratalet, i sin mystiska `sol´ strömmar av 

blod välla fram medan den Välsignade Jungfrun bad förbön till Gud för ett 

mildrande av plågorna. Hennes levnadstecknare berättar: 

     ”Detta var en symbol för de stora och kritiska prövningar genom vilka Gud 

skulle rena Kyrkan. En fruktansvärd cyklon verkade släppas lös: himlarna tog eld, 

där var jordbävningar, revolutioner, kravaller, massakrer, strider, svarta luftskepp 

som genomkorsade skyarna och täckte jorden med eld och mörker.” (Bessiéres, 

sid. 181.) 

 

     Majoriteten av nutida profeter som har att göra med straffet har också talat om 

naturkatastrofer. 1958 beskrev slovaken Matous Latusa den så här: 

     ”Guds straff kommer att slå ut två tredjedelar av hela mänskligheten. 1. Solen 

skall sluta att värma, det skall bli kalla somrar med dåliga skördar. 2. Det skall bli 

fruktansvärda översvämningar och andra olyckor genom elementen. 3. Det skall bli 

jordbävningar och berg kommer att flytta sig. 4. Kyrkor skall kollapsa, hus skall 

flytta sig och kommer att föras bort av översvämningarna. 5. De icketroende 

kommer att häda i sin förtvivlan. 6. Luften kommer att vara fylld av demonlika 

skepnader, sammanslagningar av synder och laster. Dessa vålnader skall skrämma 

mänskligheten.” (”Turzovka”, Vers Demain, sid.5.) 

 

     Flera månader efter tsunamin 2004 i Indonesien, sade en ängel till Valentina 

Papagna: 

     ”Jag kommer för att varna er att det skall komma ännu en tsunami snart, större 

än den föregående. Den skall nå hela vägen till Nya Guinea och Australien. Jag 

säger er att när detta händer, kommer människor att få en helt annan syn på sina liv 

och kommer att försöka ändra dem. De…kommer att veta att Gud är förolämpad 

för Han sänder detta straff till dem.” (Signs and Wonders, Vår/sommar 2006, 

sid.35) 

 

     21 februari 2005 gjordes Christina Gallagher medveten om händelser som 

skulle drabba Europa och världen. Hon sammanfattar: 

     ”Översvämningar kommer att öka över hela Europa och över hela världen och 

leda till en störtflod. Havet kommer gradvis att stiga och komma in över land.  
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Detta kommer att hända både i Europa och runt om i världen. När havsnivåerna 

stiger och tränger in över land stannar de där permanent – de kommer inte att dra 

sig tillbaka. Regnstormar, hagelstormar, stormar, virvelstormar kommer att öka till 

fruktansvärda nivåer i områden som är vana vid sådana stormar, men de kommer 

också att börja äga rum i regioner där de normalt inte förekommer. Alla extrema 

väderförändringar skall förekomma, inte bara under alla månader på året utan till 

och med under vilken dag som helst eftersom årstiderna träder in i fullständigt 

kaos. I Europa skall många jordskred äga rum i alltmer ökande antal. 

Jordbävningar skall inträffa, inte bara i områden som är vana vid jordbävningar 

utan i nya områden som inte normalt drabbas. Det kommer att bli en annan slags 

tsunamivåg som skall komma över Irland och ett antal olika länder över hela 

världen. I Förenta Staterna skall en mer omfattande och fasansfull jordbävning 

med ett antal förgreningar leda till vidsträckt förödelse. Alla väderavvikelser skall 

fortsätta att öka och kommer att kulminera i eld som kommer från himlen. 

     Jag finner det svårt att motsäga vetenskapen som försöker förklara 

väderförändringarna i termer av ”global warming”. Ja, deras teori är korrekt i 

betraktande av en mindre andel av vad som skall ske, men om ”global warming” 

skulle upphöra omedelbart skulle det inte uppväga allt det som närmar sig världen. 

     Jag vet detta med samma visshet som när jag två gånger visades tsunamin i 

Indiska Oceanen med början 1992 och vilken jag publicerade samma år. Jag vet 

detta med samma visshet som när jag offentligt berättade om kollapsen av 

tvillingtornen den 11 september 1999 – bara två år innan de rasade.” (Dessa 

förutsägelser skall behandlas nedan i Kapitel V, #A.) 

 

     5 januari 2005 rapporterade Christina: 

     ”Inom loppet av timmar efter tsunamin i december 2004 blev jag medveten om 

att det var mer oroligheter under Indiska Oceanen där den första jordbävningen 

ägde rum. På grund av den skada som orsakats på dessa plattor hade en spricka 

utgått söderut under Indiska Oceanen mellan Australien och Afrika. Från denna 

större spricka finns det splittersprickor som utvidgar sig mot västra Australien och 

östra Afrika. 

     Skadan på plattorna under oceanen som förorsakats av decemberjordbävningen 

orsakar att ett enormt tryck byggs upp, vilket i sin tur kontinuerligt sänder 

chockvågor genom den större sprickan som nämnts ovan. Detta kommer att leda 

till en kollaps som resulterar i en större jordbävning och triggar igång aktivitet i 

splittersprickorna som utgår från den i riktning mot Australien och Afrika. 

Aktiviteten i de mindre sprickorna kommer att leda till större jordbävningar under 

havet och på land, samt jordskred, översvämningar, enorma förluster av liv och 

egendom, och lämnar vidsträckt förödelse på båda dessa kontinenter. Total 

förintelse kommer att drabba var och en i denna del av havet när dessa händelser 



95 

 

inträffar. Jordbävningarna kommer att dra enorma landsdelar och egendomar ner i 

havet. Det finns ingen utrustning som kan mäta eller registrera dessa händelsers 

ohygglighet.” (Signs and Wonders, vår/sommar 2006, sid.38.) 

 

     Senare, när hon låg till sängs, mottog Christina tre bilder. 

     ”I alla tre bilderna såg jag massor av människor skrika, ropa, gråta och snyfta, 

desperata efter hjälp. Men jag blev chockad över att upptäcka att ingen ropade efter 

vår Herre. Ingen bad om Herrens barmhärtighet eller Herrens hjälp… 

Och jag förstod att om dessa själar bara hade gjort så mycket, skulle Gud ha kunnat 

rädda deras själar från evig fördömelse…Men för att dessa själar inte vände sig till 

Honom i sin stora nöd, skulle de få genomlida helvetets eldar i all evighet.” 

(Budskap 18 april 2006. Se även www.christinagallagher.org) 

 

     Notera att detta gavs två år innan den stora cyklonen i Myanmar och 

jordbävningen i Sichuan, Kina, och fem år innan den förfärliga tsunamin i Japan. 

Kort efter den senare berättade Jesus för Christina: ”Sådan smärtsam ödeläggelses 

fördärv som ni nu bevittnar i Japan kommer också att äga rum i Amerika, Europa 

och Asien. De fyra änglarna från Uppenbarelseboken är vid jordens hörn. 

Rökelsekaret brinner. Bägaren flödar över.” (15 mars 2011. Se även Upp. 7:11, 

8:5, 10:14) 

     Vid ett annat tillfälle kommenterade Christina:  

     ”…[människor] kommer att försöka bortförklara alltihop som naturkatastrofer 

eller konstiga fenomen… De kommer också att försöka förklara orsaken till 

händelserna som naturliga, vetenskapliga anledningar. De kommer att säga sådana 

saker som ”freakstorms” eller ”freak” det eller ”freak” det. De vill inte acceptera 

att mänsklighetens synder drar ner detta över dem. Då berättade Jesus för henne 

”hur synderna som ägde rum i den särskilda staden Los Angeles orsakade vissa 

händelser.” (The Sorrow, sid.272f.) 

 

     Vi kan knappast reflektera över sådana profetior utan att märka att många av 

dem verkar ha blivit uppfyllda redan. Detta ämne kommer att undersökas närmare i 

Kapitel V. 

     Efter tsunamin 28 december i Indonesien, sade Jesus till en anonym visionär 

som Han kallar Sin ”Sekreterare”: ”Jag har skakat jorden för att uppväcka 

människors samveten. Kommer de att höra? Kommer de att vakna ur sin sömn i 

synd? Om de inte gör det kommer en ännu förskräckligare katastrof att drabba 

mänskligheten…” (News from Jesus king of all Nations Devotion, 20 nov. 2005.) 

     Vår Fru sade till Ruth Ann Wade: 

    ” Gud måste finna ett sätt att dra er tillbaka till Honom. Han har försökt genom 

budskap, uppenbarelser och mirakel av alla slag. Många fortsätter ändå att ignorera 

http://www.christinagallagher.org/
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de tecken och under som getts dem för att dra dem bort från världen och tillbaka 

till Gud. Nu, genom naturkatastrofer, önskar Han dra uppmärksamhet till det 

faktum att Han menar allvar med era själars frälsning.” (31 aug. 1944) 

 

                                              SAMMANFATTNING   

 

     Förutsägelserna ovan sammanfattas i en varning från Julia Kim att större 

katastrofer från skyn, på marken och i havet ligger framför oss (Messages of Love, 

sid. 85.) Detaljer tillhandahålls av de andra profeterna: en större jordbävning 

mellan Australien och Afrika som resultat av sprickor som lämnats i oceanens 

botten av tsunamin  i december 2004, och som skall resultera i en ännu större 

tsunami som kommer att orsaka oerhörda förluster av liv och egendom i Afrika och 

Australien med enorma landsdelar som kommer att slungas ut i havet, samt 

destruktiva jordbävningar och stora jordskred. 

     Vädret kommer att vara i vild oordning med kalla somrar och fruktansvärd 

torka som ger dåliga skördar. Extrema förändringar i vädret skall ske under en 

enda dag. Virvelstormar och tornados skall förekomma där de normalt inte gör det. 

Det kommer att bli ovanligt kraftiga regn, snöfall och hagelstormar som orsakar 

stora översvämningar. Havet skall dra in över land i hela världen. 

     Det skall bli stora skogsbränder, svår hungersnöd och spridning av allvarliga 

sjukdomar. Mänskliga konstruktioner skall förstöras av de enorma bränderna. Paris 

och Los Angeles anförs som städer som skall få lida särskilt (inte uttryckligen av 

eld). Allt detta skall kulminera i eld från himlen och demoner som fyller luften (om 

vilket mer kommer att sägas nedan). 

 

                                   C b. EKONOMISKA KATASTROFER 

 

     Förutom naturkatastrofer varnar visionärerna oss om andra av ekonomisk 

karaktär. 1949 sade ”Vår Fru av alla länder” helt enkelt till Ida Peerdeman: 

”Ekonomiska katastrofer skall komma.” (Messages, #17.) 

     Christina Gallagher fick höra att det skall bli en börskrasch en gång, och 

möjligen en andra, som leder till stor fattigdom och stort lidande. Vår Fru 

förklarade att genom denna fattigdom skulle hon kräva tillbaka sin ”hemgift” 

[England]. Monarkin skall försvinna där. 23 januari 2006 upprepade Maria att 

aktiemarknaden skulle kollapsa och orsaka oerhörd förvirring. 
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                                                           C c. KRIG 

 

     Många visionärer talar om faran för krig men de flesta av dem håller det för 

ovisst om mänskligheten kommer att bry sig om varningarna som nu ges dem från 

himlen eller inte. Så här blev Maria Esperanza tillsagd: 

     ”Mitt budskap är ett budskap om tro, kärlek och hopp. Mer än något annat 

bringar det försoning mellan människor och länder. Det är det enda som kan rädda 

detta århundrade från krig och evig död… Om en ändring inte kommer och en 

omvändelse av livsföring, kommer man att förgås under eld, krig och död. (Femte 

budskapet, Apparitions in Betania, sid.50.) 

 

     1981 mottog Amparo Cuevas emellertid det rättframma budskapet: ”För att de 

inte har ändrat sig och fortsätter missbruka Min Barmhärtighet kommer världen att 

dras in i ett stort krig, olika länder skall tillintetgöras. Det kommer att bli många 

döda…” (Heintz, sid.401.) 

     Något liknande sade Jesus till Syster Anna Ali: 

     ”Jag kan inte längre hålla tillbaka Min Hand. Min Evige Fader har upprepat 

många gånger att många länder kommer att försvinna från jordens yta. Gudlösa 

länder skall bli det utvalda gisslet för att straffa den vanvördiga och hänsynslösa 

mänskligheten. Kommunismen skall få glädja sig en tid på grund av de Gudlösa. 

Många kommer att förintas.” (On the Eucharist, #18.) 

 

     Texterna ovan reser naturligt frågor: Kommer ett tredje världskrig att vara en 

del av straffet? I Medjugorje förklarade Vår Fru enkelt: ”Det tredje världskriget 

kommer inte att äga rum.” (12 juli 1982. Words, sid.92.) 

     Å andra sidan berättar en hel del av visionärerna för oss att det skall bli, eller 

förmodligen kommer att bli, ett tredje världskrig. I februari 1993 berättade 

Christina Gallagher: ”Vår Heliga Moder sade att det skall bli ett tredje världskrig 

om människorna inte tillmötesgår hennes budskap.” (The Sorrow, sid.274.) Åtta år 

senare sade Maria till henne: ”Världen står inför sin undergång…Det tredje 

världskriget är nära förestående. Dess ödeläggelse är otänkbar…” (16 juli 2001.) 

     Senare mottog Christina följande varning: 

     ”Födslovärkarna börjar för världens invånare och särskilt för Min Kyrka. 

Världen kommer att få bevittna katastrof efter katastrof i så många former, 

väderförändringar, översvämningar i så många länder, krig som leder till det stora 

tredje världskriget. President Bush har öppnat dörrarna och de kan inte stängas. 

(Budskap från 21 februari 2003, en månad före invasionen av Irak.) 

 

     Den Välsignade Modern sade till Bernardo Martinez från Nicaragua: ”…om 

ni inte ändrar er kommer ni att påskynda ankomsten av det Tredje Världskriget.” 
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(Let Heaven and Earth Unite, sid. 25. Detta budskap från 8 maj 1980 upprepades 

13 oktober.) 

     Till Patricia Talbott sade Maria: ”Du vet, min dotter, att det tredje världskriget 

är nära. Be, mina barn, för Kina, Ryssland och Tjeckoslovakien…”  Lite senare 

tillade hon: ”Be för Sovjetunionen, Ryssland, Förenta Staterna, Tjeckoslovakien 

och Kina. Dessa är de länder som kommer att involveras i det Tredje 

Världskriget.” (I am the Guardian of the Faith, sid.43f.) På annat ställe blev 

Patricia tillsagd: ”Stora katastrofer skall komma över mänskligheten, det Tredje 

Världskriget hotar världen… Många länder skall involveras, bland dem Kina, 

Rumänien, Ryssland och Förenta Staterna.” (Heintz, sid.608.)  

     Det förefaller vara en motsägelse mellan de budskap som varnar för att ett 

tredje världskrig kommer och det som förnekar att det skall bli ett. Det är 

emellertid möjligt att de som bejakar ett världskrig gör det bara villkorligt (även 

när de inte uttrycker detta villkor). Så när Syster Mildred Mary Neuzil frågade 

Vår Fru: ”Kära Moder, kommer det att bli ett kärnvapenkrig? Alla är rädda”, 

svarade Maria (1984): 

     ”Min trogna, om mina varningar tas på allvar och tillräckligt många av mina 

barn strävar ständigt och troget för att förnya och förändra sig själva i sina inre och 

yttre liv, då skall det inte bli något kärnvapenkrig. Vad som händer i världen beror 

på de som lever i den. Det måste bli mycket mer gott än ont som råder för att 

förhindra förintelsen som är så nära förestående. 

     Jag säger dig, min dotter, att även om en sådan ödeläggelse skulle äga rum för 

att det inte fanns tillräckligt med själar som tog min varning på allvar, skall det 

ändå finnas kvar en återstod som, genom att troget ha följt mig och spridit mina 

varningar, har förblivit oberörda av kaoset och så småningom skall befolka jorden 

igen med sina hängivna och heliga liv. Dessa skall förnya jorden i den Helige 

Andes styrka och ljus… (Signs and Wonders, 2004 - 05, sid.43.) 

 

     Även denna text, som lovar att det inte skall bli ett kärnvapenkrig om 

människor ändrar sina liv verkar antyda, som så många andra som citerats ovan, att 

en tillräcklig förändring faktiskt inte kommer att äga rum. 

     Slutligen är det möjligt att det tredje världskriget kanske består, inte i en 

officiellt förklarad sammandrabbning mellan två antagonister som i de första och 

andra världskrigen, utan i en utvidgning av den strid som redan pågår mellan 

Förenta Staterna och olika muslimska länder. 

 

 

 

 

 



99 

 

                                              C d. KOSMISKA HÄNDELSER    
 

     Straffet som närmar sig världen kommer inte att begränsas till de lidanden vi är 

vana vid från väder och krig. Flera visionärer talar om himlakroppar som antingen 

träffar jorden eller kommer tillräckligt nära för att orsaka svår skada. Josyp 

Terelya sade i intervjuer i maj och juni 1993: 

     ”Det är en stor komet som närmar sig jorden. Den kommer inte att träffa jorden 

men den kommer att orsaka många naturkatastrofer på planeten. Land i Amerika 

av idag kommer att stå under vatten. På grund av de kolossala översvämningarna 

växer inte skördarna, då får djuren inget att äta och detta kommer att bidra till den 

stora hungersnöden. Förr eller senare skall det bli en oerhörd strid om produkter 

och vi kommer alla att bevittna stora katastrofer. Var inte rädda eller oroade, bed 

och den Helige Ande kommer att leda er.” (Signs and Wonders 18, nr. 3 och 4, 

sid.29.) 

 

     Andra visionärer har sett en himlakropp som faktiskt träffar jorden. I Spanien 

sade Vår Fru av Sorgerna till Luz Amparo Cuevas (10 juni 1984): ”Straffet är 

nära…Det skall komma från stjärnor som träffar jorden. Det kommer att bli 

fruktansvärt, min dotter. Världen skall se ut att stå i brand.” (L´Escorial, sid.31.) 

     I Australien den 15 september 2005 hade Valentina Papagna en vision av 

himlen: ”Jag såg ett stort stjärnfall, enormt, omgivet av ett regn av mindre stjärnfall 

som mycket snabbt kom ner mot jorden.” Medan hon såg på i förundran 

uppenbarade sig Vår Herre och sade: 

     ”Mitt barn, vad du ser är inte ett stjärnfall utan en väldigt stor komet omgiven 

av ett regn av mindre stjärnfall, alla är riktade mot jorden. Jag säger dig, i en inte 

alltför avlägsen framtid kommer de att kollidera med jorden och orsaka en 

fruktansvärd ödeläggelse och ta många liv. Vetenskapsmännen vet en del om detta 

men de är tysta. De vill inte att människor skall råka i panik.” (Signs and Wonders. 

Vår/sommar 2006, sid.36.) 

     Följande budskap av Vår Fru av Emmitsburg till Gianna Talone Sullivan kan 

möjligen associeras med ovanstående förutsägelser: 

     ”Med stjärnorna grupperade och rörande sig i sina egna omloppsbanor, vet då 

att det som skall komma tidigare än ni anar skulle kunna resultera i döden för 70% 

av denna världens befolkning. När ni ser två ”solar” på himlen var ni än är, kom 

hem till mitt Obefläckade Hjärtas Center. Där är ni skyddade …. ”. (26 maj 2008) 

 

     Några dagar senare tillade Maria: 

     ”När ni ser de två solarna vid horisonten måste ni förstå att detta är en tid för 

förändring, en tid för den nya begynnelsen om vilken jag har talat med er om 

tidigare. Efter att ni sett två solar är det bara en kort tid tills ni kommer att se en 
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oerhörd förändring av vädret. Efter detta, som ni vet, skall det komma fler 

förändringar ….  

     Jag kan tala om detta för er: Era regeringar och Kyrkans auktoriteter har redan 

kunskap om stjärnorna som grupperar sig och dettas konsekvenser för er. Ni får 

inte bli rädda men ni måste vara förberedda, först och främst andligen. 

     Efter ett tag kommer ni att se en tid när det är en annan kropp i omloppsbana 

runt ert solsystem som kommer mellan Jorden och Solen och leder till oerhörd 

förstörelse. Ungefär 60 - 70% av världens befolkning kommer att dö. Av de som 

överlever skulle 60% kunna dö av sjukdom och svält… 

     Så förbered er, förbered er andligen. Ni kommer alltid att vara tillsammans med 

min Son om ni litar på Honom. Gud har en särskild plan, en ny början! Se på 

Honom och frukta inte, utan älska med hela ert hjärta.” (1 juni 2008) 

     Vad de två ”solarna” kan vara, har Gianna själv ingen aning om. Om dessa 

kometer, stjärnduschar och himlakroppar representerar olika saker eller är olika 

beskrivningar av samma sak, och om ljusbollen som är på väg att träffa jorden och 

den komet som skall passera mycket nära den avser samma sak eller en helt annan 

händelse är inte uppenbart. Dessutom är det inte klart om allt detta är bokstavligt 

menat eller om en del av det är symboliskt. Men alla dessa profetior sammanstrålar 

i föreställningen att något från yttre rymden kommer att tillfoga svår skada på 

jorden.  

 

                                              C e. ELD FRÅN HIMLEN 

 

     Den värsta delen av den kommande bedrövelsen skall bestå i ett ingripande av 

Gud Själv. Eld är den term som används mest för att beskriva det. Det Nya 

Testamentet varnade oss: ”Herrens dag kommer som en tjuv. Den dagen skall 

himlarna försvinna med dån, himlakropparna upplösas i eld och jorden och allt 

som människan gjort där förgås.” (2 Pet 3:10 se även 3:7.) Många av dagens 

visionärer verkar eka denna varning. Till exempel sade Jesus till Luisa Piccarreta: 

”Jag skall rena jorden med eld.” (Book of Heaven, vol.12, 2 nov.1917.) 

     I Garabandal skildrades denna rening i minsta detalj: Tre av visionärerna var 

vid pinjeträden och bad i juni 1962 när de började skrika. Senare förklarade de att 

de hade sett fruktansvärda straff som hotade världen. Mari Loli beskrev det så här: 

     ”Det skall komma en tid när alla motorer och maskiner skall stanna. En 

fruktansvärd våg av hetta kommer att träffa jorden och människorna skall känna en 

stor törst. I desperation kommer de att söka efter vatten men detta skall förångas av 

hettan …. Då skall nästan alla förtvivla och de kommer att försöka döda varandra 

….  Men de kommer att förlora sin styrka och falla till marken. Då skall man förstå 

att det är Gud allena som har tillåtit detta. 
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     Sedan såg vi en folksamling inne i eldslågor. Människorna sprang för att slänga 

sig i sjöarna och haven. Men vattnet verkade koka och i stället för att släcka 

lågorna verkade det få dem att flamma upp ännu mer.” (She Went in Haste II, 

sid.201.) 

 

     Conchita förklarade senare: ”Den [elden] kommer att vara resultatet av ett 

direkt ingripande av Gud som är förskräckligare än något vi kan föreställa oss. Den 

är värre än att vara omsluten av eld, värre än att ha eld ovanför och under oss.” 

(Our Lady Comes, sid.163.) 

     Många andra visionärer har varnat för en sådan eld. Maria sade till Fader 

Gobbi: 

     ”För att mänskligheten inte har tagit emot min upprepade kallelse till 

omvändelse, till ånger och till att återvända till Gud, är det största straff som 

mänsklighetens historia någonsin har upplevt på väg att falla över henne. Det är ett 

straff som är mycket större än Syndafloden. Eld skall falla från himlen och en stor 

del av mänskligheten kommer att förgöras.” (To The Priests, #332f.) 

 

     I mycket liknande ordalag blev Syster Agnes i Akita, Japan, tillsagd: 

     ”Om människor inte ångrar sig och bättrar sig kommer Fadern att pålägga hela 

mänskligheten ett förskräckligt straff. Det kommer att bli ett straff större än 

Syndafloden, ett sådant som man aldrig sett tidigare. Eld kommer att falla från 

himlen och skall utplåna en stor del av mänskligheten, goda såväl som onda, och 

varken förskona präster eller de trogna. De överlevande skall finna sig själva så 

ensamma och övergivna att de kommer att avundas de döda. De enda vapen som 

återstår för er skall vara Rosenkransen och det tecken min Son lämnat. Läs varje 

dag Rosenkransens böner. Bed med Rosenkransen för Påven, biskoparna och 

prästerna.” (The Meaning of Akita, sid.8.) 

     Till Julia Kim: ”Då tiden som Gud tillåtit redan håller på att ta slut, meditera 

över Sodom och Gomorras tidsålder som förstördes för att det inte ens fanns tio 

rättfärdiga personer och skynda er att vakna upp och be så att ni kan räddas från 

straffet och katastrofen, från den våldsamma svavelelden som skall falla över 

världen.” (9 nov. 2001) 

     I dessa texter används eld ibland i bokstavlig och ibland i bildlig mening, ibland 

kanske både och. (Texter om den Helige Andes ’eld’ kommer att utredas nedan i # 

E b. under rubriken ”En ny Pingst.”) I varje fall är den straffande eld som nämnts 

här inte en naturlig jordisk eld utan något mycket värre, sänt av Gud själv. Vad den 

består av är omöjligt att säga men den kommer att vara, är visionärerna överens 

om, det största straff som någonsin tillfogats mänskligheten. 
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C f. TRE DAGARS MÖRKER 

 

     När Gud straffade egyptierna för att få dem att befria israelerna bestod den 

nionde plågan av tre dagars intensivt mörker (2 Mos. 10:21ff.). I Matt. 24:29 

varnade Jesus: ”Strax efter den tidens lidandens skall solen förmörkas och månen 

mista sitt sken. Stjärnorna skall falla från skyn och himlens makter skakas.” Flera 

av dagens visionärer nämner ”tre dagars mörker” som en del av straffet. Om detta 

mörker föregår elden från himlen eller om det är ett resultat av den förklaras inte, 

men följande beskrivning hävdar att den utgör den sista fasen av straffet. (När jag 

frågade broder David om de tre dagarnas mörker var identiskt med straffet svarade 

han att de var liksom ”omslaget” om det. Fr O´Connors fotnot.) 

     Broder David Lopez berättar för oss att mörker skall täcka hela jorden och att 

helvetets alla demoner skall släppas fria: 

     ”Under dessa tre dagars mörker kommer det inte att finnas en enda demon kvar 

i helvetet. Alla skall vara på jorden. De tre dagarna skall vara så mörka att vi inte 

kan se våra egna händer framför oss. 

     Under de dagarna skall de som inte är i nådens tillstånd dö av förskräckelse på 

grund av de fasansfulla demoner de kommer att få se. Jungfrun sade åt mig att 

stänga alla dörrar och fönster och att inte svara någon som ropar från utsidan.  Den 

största frestelsen vi kommer att utsättas för är att djävulen kommer att imitera våra 

älskades röster. Hon sade till mig: ’Snälla, bry er inte om dem för de är inte era 

älskade, de är demoner som försöker lura ut er ur huset.’ 

     ….. [Jungfrun] sade till mig att mörkret kommer att vara exakt 72 timmar och 

det enda sättet att räkna dem är med mekaniska klockor för det kommer inte att 

finnas någon elektricitet. 

     Efter denna rening kommer det att bli vår. Allt skall bli grönt och allt skall bli 

rent. Vattnet skall bli kristallklart, även vattnet från kranarna i våra hus. Det skall 

inte finnas några föroreningar i vattnet, inte heller i luften, inte heller i floden…” 

(Medjugorje Newsletter, Augusti1992.) 

 

     Detta budskap ekar ett tema som hörts i Kyrkan i nästan tvåhundra år. Den 

välsignade Anna Maria Taigi (1769 - 1837) förutsade att Gud skulle sända en 

dubbel rening till jorden. Å ena sidan skulle det bli jordbävningar, plågor, 

revolutioner, kravaller, massakrer, slag, svarta luftskepp som genomkorsade 

skyarna och täckte jorden med eld. Å andra sidan ett ogenomträngligt svart mörker 

som täckte jorden i tre dagar, under vilken tid endast välsignade stearinljus skulle 

ge ljus. Andra artonhundratalsprofeter som talade om tre dagars mörker inkluderar 

Marie Julie Jahenny (Död 1891), St. Gaspar del Bufalo (1786 - 1837), och Sister 

Marie of Jesus Crucified. 
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     Förutom Broder David talar flera andra senare profeter om en tid av mörker.  

1969 sade Mama Rosa från San Damiano: ”En natt av stort mörker skall komma 

med sådant dunkel att alla människor skall skälva.” (”Miraculous Lady of the 

Roses”, sid.14.) 1979 gav Gud Fadern ett budskap till en Therese i Vietnam och 

varnade för de tre dagar av mörker som skall komma över världen på grund av 

ökningen av synd. (Heintz, sid.340.) 

Patricia Talbott fick höra att jorden skulle gå ur sin omloppsbana i tre dagar som 

skulle bli tre förskräckliga dagar av mörker. (Heintz, sid.602.) 

     1981 fick Amparo Cuevas höra att förutom de krig och revolutioner som 

fortfarande skulle pågå skulle himlen själv sända ännu ett straff: 

     ”Ett intensivt mörker skall komma över jorden och vara i tre dagar och tre 

nätter. Ingenting skall vara synligt. Luften skall bli skadlig och plågsam …. Inget 

artificiellt ljus skall fungera …. Under detta mörker som täcker universum skall 

alla fiender till Kyrkan, synliga eller okända, förgås överallt i världen förutom 

några få som kommer att omvändas …. Jorden skall bli som en öken.” (L´Escorial, 

sid.311.) 

 

     Tre år senare sade Jesus till Amparo: 

     ”Ta hand om och vakta era välsignade saker, Mina barn, de kommer att betjäna 

er när mörkrets dag kommer. Under dessa tre dagar och dessa tre nätter kommer 

dessa saker att skina, Mitt barn. De skall lysa var de än är.” (Citat från Signs, 

Wonders and Response, av Albert Heber S.M., sid.157.) 

 

     Efter att ha talat med Christina Gallagher om en kollaps av aktiemarknaden, 

ett stort krig, och upplysningen av själar ”sade Vår Fru att det skulle bli en tid av 

mörker när dagen skulle börja med att vara mycket mörk och mulen men att 

människor inte skulle associera det till något onormalt fast det skulle vara 

onormalt. 

     Mellan 4 och 8 P.M. i vår tid [irländsk tid] skulle allt bli ’becksvart’ och förbli i 

det mörkret en tid. Människorna som sänder på TV - stationer kommer att råda 

människor att stanna inomhus och säga att vetenskapsmän snart skall ge en 

förklaring för det som händer. En del kommer att tro att det var en förmörkelse 

men den skulle inte ha någon naturlig förklaring. 

    Det skulle bli en explosion av eld eller ljus i himlen och människor skulle skälva 

och många skulle dö medan de såg på himlen. Jorden skulle börja skaka och ett 

starkt ljud skulle höras likt ett jämmer som skulle nå till jordens ändar.” 

 

     Medan Maria berättade för Christina om detta gav hon också henne en vision av 

det. När Christina frågade hur nära det var, svarade Vår Fru ”Det är MYCKET 
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NÄRA.” Hon berättade också för Christina i vilken månad detta skulle äga rum, 

men inte vilket år. (23 jan. 2006. Signs and Wonders, Vol.18.) 

     I Medjugorje verkar Maria inte ha sagt något om dessa tre dagars mörker men 

vi vet naturligtvis inte innehållet i de tio hemligheterna som har anförtrotts 

visionärerna. 

 

     I sammanfattning talar våra profeter om tre dagar som skall komma för jorden 

då det inte skall finnas ljus av något slag förutom från välsignade stearinljus. Alla 

helvetets djävlar skall bli frisläppta vid den tiden och vi varnas i förväg att låsa in 

oss i våra hus. Djävlarna kommer att härma våra älskades röster för att få oss att 

öppna dörrarna för dem. Det skall bli en reningens tid under vilken onda 

människor skall elimineras från jorden. De som inte är i nådens tillstånd kommer 

att dö av förskräckelse vid åsynen av sina själar och demonerna. De dödas kroppar 

skall täcka jorden. Bara en fjärdedel av mänskligheten kommer att överleva. 

Vegetationen kommer att förstöras. Jorden skall bli en öken. Till och med luften 

kommer att bli förpestad. 

     En del av visionärerna förenar denna tid av mörker med en kollision av 

himlakroppar som skall slunga jorden ur kurs. Marie Julie Jahenny talar om ett 

blodrött moln i himlen, Christina Gallagher om en explosion eller eld i himlen. 

Dessa olika förklaringar är svåra att förena. Kanske är en del av dem symboliska. 

     Efter tiden av mörker skall i alla fall jorden, vattnet och särskilt mänskligheten 

renas och förnyas. Den välsignade tiden som sedan skall komma nämndes ovan i 

Kapitel III # E 3 och skall tas upp igen i # E nedan. 

 

 

                              C g. HEMLIGHETERNA I MEDJUGORJE 

 

     Ett ord måste tilläggas om de berömda ”tio hemligheterna” som den Välsignade 

Modern har anförtrott visionärerna i Medjugorje. En del av dem har att göra med 

saker som skall hända i världen, några avser byn Medjugorje och en del handlar 

om personliga saker till de enskilda visionärerna. Var och en av visionärerna skall 

få ta emot tio hemligheter. Efter att den tionde hemligheten givits till en visionär 

slutar Maria sina dagliga uppenbarelser för honom eller henne, även om hon 

fortsätter att uppenbara sig enstaka gånger. Så här långt har Mirjana, Jacov och 

Ivanca tagit emot alla tio hemligheterna, Maria, Vicka och Ivan endast nio. När 

alla har tagit emot alla tio skall händelserna som förutsagts i hemligheterna börja 

utspela sig. Mirjana har av Vår Moder fått ett slags pergament på vilket 

hemligheterna är skrivna, men på ett sätt som är oläsligt för mänskliga ögon. Tio 

dagar innan händelserna börjar äga rum skall hon lämna pergamentet till en präst 

som hon valt – Fader Petar Ljubicic, O.F.M. Efter en vecka i bön och fasta skall 
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han kunna läsa en av hemligheterna och tillåts kungöra den tre dagar i förväg. 

(Jacov Marin, Queen of Peace in Medjugorje, sid. 112.) 

     Några av hemligheterna har att göra med det kommande straffet. Mirjana blev 

vettskrämd av den åttonde hemligheten och bad Vår Fru om barmhärtighet: 

     ”Varje dag när Madonnan kom besvärade jag henne och bad att det skulle 

mildras. Då sade hon att alla skulle be att det skulle minskas. Så i Sarajevo fick jag 

många människor att förena sig med mig i denna bön. Senare berättade Madonnan 

för mig att hon hade fått hemligheten mildrad. Men då berättade hon den nionde 

hemligheten och den var ännu värre. Den tionde hemligheten är fullständigt ond 

och kan inte mildras över huvud taget.” (Kraljevic, sid. 128.) 

 

     Mirjana gavs också en visuell förhandsvisning av den första hemligheten och 

förklarade att detta ”var den värsta” av alla hennes upplevelser med Vår Fru 

(Brown, sid. 247.) Ändå, när hon fick höra att många föräldrar är rädda för att 

skaffa barn på grund av de förskräckliga saker som tillkännagivits genom 

hemligheterna, svarade Mirjana: ”Var inte förskräckta av hemligheterna! Anförtro 

era barn till Gospa [den Välsignade Modern] och ni kommer inte att ha något att 

frukta från hemligheterna.”  Hon tillade att hon själv har två barn och hoppas på 

fler. (Sister Emmanuel, Medjugorje, The 90´s sid.124.) 

 

 

D. ENSKILDA LÄNDERS ROLLER 

 

 

     En del av visionärerna har talat om den roll som vissa länder skall spela i de 

sista händelserna. Förenta Staterna och Ryssland anförs ganska ofta. Ryssland skall 

uppenbarligen leva upp till sin roll mycket bättre än Amerika. 

 

D1. FÖRENTA STATERNA 

 

     Syster Mildred Mary Neuzil sammanfattar de många budskap Maria har givit 

henne: 

     ”Amerika, särskilt Förenta Staterna, ges den oerhörda men priviligierade 

möjligheten att leda alla länder i en andlig förnyelse som är så till den grad 

nödvändig, viktig och livsavgörande.” (11 feb. 1958. Signs and Wonders, Summer 

2001, sid.48.) 

     Maria lovade henne att ”större mirakel än de som givits i Lourdes och Fatima 

skulle ges här i Amerika, särskilt i Förenta Staterna, om vi skulle göra som hon 

önskar.” (20 nov. 1955, Our Lady of America, sid. 2.) 

     1950 sade den Välsignade Modern till Ida Peerdeman: 
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     ”En stor konflikt kommer. Amerika. Ryssland. Den närmar sig…” (Budskap 

#21, 14 feb. sid.14.) 1951 frågade hon argt: ”Amerika, vad håller dig tillbaka? Är 

du djärv nog att fullfölja? Detta är vad Frun av Alla Länder frågar dig.” (Budskap 

#31, 15 nov.) En månad senare uppmanade hon: ”Amerika, kom ihåg din Tro. För 

inte in en falsk förvirringens ande bland ditt folk och utomlands. Frun av Alla 

Länder uppmanar Amerika att förbli vad det brukade vara.” (Budskap # 38,  

31 dec.) 

 

     Jesus varnade Ruth Ann Wade: ”Människorna i ert land är inte vana vid de 

umbäranden som har upplevts av andra länder, men de kommer att få uppleva och 

lära vad det är att göra uppoffringar.” När Ruth Ann frågade: ”Varför säger du mig 

detta?” svarade Jesus: 

     ”Barn, det är för att det är tid för er att förstå den allvarliga situation ert land 

befinner sig i. Ni har fått veta på så många sätt att det är mörker överallt, att den 

onde är på höjden av sin styrka och de som läser dina budskap fortsätter att tycka 

att allt är väl. Allt är inte väl. Mina barn behöver ta allt som har sagts till sina 

hjärtan…” (7 april 1993.) 

 

     1990 sade Jesus till Ruth Ann: ”Ni är bara ett fotsteg från krig och nederlag mot 

andra länder. Ni måste be och återvända till Gud.” Sju år senare förklarade Han: 

     ”Ni har till slut tagit det steget. Ni kommer att uppleva kriget och nederlaget 

mot andra länder, naturkatastroferna kommer att fortsätta, ekonomin kommer att 

försvagas och den onde kommer att sticka fram sitt fula huvud.” (feb. 1997.) 

 

     I början av 2002 påminde Maria Ruth Ann om de två ovanstående varningarna 

och tillade: 

     ”Detta är, har passerat och det kommer att fortgå… Amerika, er stora nation är 

på väg mot evig fördömelse och ni är omedvetna om detta faktum. Satan har på sitt 

utstuderade sätt frestat människan att tillfredsställa alla sina lidelser. Försakelse är 

ett ord som nästan är utdött i ert land. Dock inte mycket längre, för människorna 

skall tvingas uthärda mycket försakelse …. Frid, jag önskar frid för denna plågade 

nation.” 

 

     På nyårsdagen 2005 hade Sally Steadman kört sin rullstol in i sitt privata 

kapell när den Välsignade Modern sade: ”Öppna Tabernaklet. Min Son vill tala 

med dig.” Hon gjorde så och hon berättar för oss: 

     ”Jag hörde en röst som jag aldrig hört förut. Den var som ett åskdån och den 

kom inte ovan Tabernaklet. Den kom från kalken [d.v.s. Ciboriet], som om den 

skulle sprängas … Jag har hört min Herre tala, men detta var inte på det sättet. 
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Detta var som ett åskdån – precis som om Kalken var på väg att brytas sönder eller 

sprängas och jag blev ganska skrämd. Jag sade ”God Morgon, Jesus” och jag 

tänkte att Han skulle tala till mig på det sätt Han alltid gör men så blev det inte.” 

     GUD FADERN: ”Jag måste tala med dig. Tiderna i världen, och särskilt här i 

de Amerikanska Förenta Staterna, är värre än på Noas tid. Jag gav dem en chans. 

Jag är Fadern till alla och en god Fader tillrättavisar sina barn. Vad ni har sett i 

Florida [orkanerna 2004], vad ni har sett hända, översvämningarna, 

jordbävningarna är alla varningar till er här i Amerika. Amerikas Förenta Stater, 

landet jag älskar och som jag har givit många chanser. Men om inte Amerikas 

Förenta Stater ändrar sina vägar skall jag tillrättavisa er. ELD SKALL REGNA.” 

     Sedan bönföll Vår Fru: ”Lite mer tid, Son! Snälla Son, lite mer tid! De skall 

komma tillbaka, Son. Jag skall påverka dem. Lite mer tid, Son.” Men Gud svarade: 

    ”De är alla upprörda över de döda kropparna [d.v.s. offer för tsunamin några 

dagar tidigare], men Mina Små, 68 millioner har blivit slaktade [offer för abort i 

U.S.A. sedan fallet Roe vs. Wade] och de betraktar det som lagligt. Lagliga mord! 

.... Om inte Förenta Staterna ändrar sina vägar kommer det att bli värre än vad ni 

har sett hittills. Eld skall regna från himlen och ni kommer att förintas… Förenta 

Staterna som det är idag kommer inte att finnas längre.” 

     Vår Fru fortsatte att bönfalla och Gud svarade: ”Jag skall ge dem lite mer tid, 

Moder! För att du ber om det skall jag ge dem lite mer tid.” (Journal, feb. 2005.) 

 

     Den 2 december 1992, långt innan invasionerna i Afghanistan och Irak, sade 

Jesus till Nancy Fowler: 

     ”Förenta Staterna kommer att starta ett krig. Lida skall ni, små barn. Ni är 

trotsiga, laglösa, egensinniga och era hjärtan har blivit känslokalla och likgiltiga 

för Mig. Ni vägrar att lyssna. Lida skall ni. Amerika, du kommer att renas. Ni har 

ignorerat Mig länge nog. Det är Min stora barmhärtighet att ni skall renas. Vakna 

upp nu. Jag är Jesus, den Levande Gudens Son.”  (Journal, dec. 1992.) 

 

     När Gianna Talone Sullivan besökte Sienna talade St. Catherine till henne. 

Gianna frågade varför Gud har utvalt henne av alla människor för uppdraget som 

givits henne. St. Catherine svarade: ”För att det måste vara ett amerikanskt barn, 

för det är större ondska i Amerika än någon annan stans i världen.” (2 juni 1999.) 

 

     Herren sade till Joanne Kriva: 

     ”Jag önskar tala till invånarna i de amerikanska staterna. Detta säger jag er: Om 

inte detta folk än en gång vänder åter till Mig, återvänder till bön, återvänder 

till tro och tillit, skall denna mäktiga nation smulas sönder och falla och aldrig 

resa sig ur sin undergångs aska. Jag varnar detta folk att död och våld skall 

drabba dem. Jag varnar dem för att deras barns röster, tystade innan de föddes, 
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ropar efter rättvisa framför rättvisans tron. Dessa oskyldiga är förrådda såsom jag 

själv blev förrådd av de gudlösa som ropade: ”Korsfäst Honom!” (Tribulations and 

Triumph, II, 152f.) 

 

     Visionärer från andra länder har upprepat varningar om Amerika. Christina 

Callagher var på besök i Los Angeles 1992 när Jesus talade till henne: ”Synderna 

som begåtts här är bortom din förmåga att förstå.” Senare uppenbarade Han sig 

åtföljd av ”Vredens ängel” klädd i rött och hållande ett svärd. Nedanför ängeln 

vilade ett mörkt moln över staden. När Christina bönföll Jesus att stoppa ängeln 

drog den senare sig tillbaka. Då gav Jesus Christina en bok att titta i men hon var 

rädd för att göra det. Hon vädjade till den Välsignade Modern och St. Catherine av 

Sienna, som båda var närvarande, men de svarade inte. Christina insåg av detta att 

tiden för Vår Välsignade Moders kallelse till ånger skulle ge vika för Guds 

Rättvisas tid. Då sköt blixtar ut från molnet nedanför Vredens ängel och staden 

nedanför täcktes av blod. (The Sorrow, sid. 222. Out of the Ecstasy, sid. 256f.) 

     Senare sade Vår Fru, Fredens Drottning, till Christina: ”Födslovärkarna är över. 

Världen är överlämnad till Antikrist. Inbördeskrig kommer att bryta ut i Förenta 

Staterna och många kommer att kämpa mot och döda varandra.” 

     Christina visades en scen av det som kommer att hända, de vapen som kommer 

att användas och det blod som skall strömma. Fasan överväldigade henne. 

Christina tilläts sedan att bevittna explosionen av en bomb som skall släppas över 

Amerika. Dess verkan var fasansfull. Hon visades att en jordbävning kommer att 

följa längre fram. Hon själv tror att jordbävningen är en konsekvens av bomben. 

(29 mars 2009)  www.ChristinaGallagher.info  

 

     Sammanfattningsvis framställs U.S.A. som ett land som har en viktig roll att 

spela i världen enligt Guds planer. Det har kallats att leda världen i en andlig 

förnyelse som skall medföra Kristi frid. Av denna anledning är ondskans makter 

särskilt fokuserade på vårt land. Men även om ”Frun av Alla Länder” bekräftade 

att Amerika var ”bättre disponerat för tron för tillfället” [1950] varnade hon 

Amerika att ”förbli vad det har varit.” Detta har vi inte gjort. Vi tillrättavisas för att 

vi har förlorat den uppmärksamhet på Gud som kännetecknade vårt ursprung. Vi 

har förkastat Gud och Hans rike. Även våra domstolar förkastar Guds lagar. 

     Vi har blivit arroganta, trotsiga, egensinniga och laglösa, känslokalla och 

likgiltiga för Gud. Vi stiftar lagar mot varje offentlig framställning av Gud och 

Hans lagar, medan vi godtar abort och dödshjälp. Det är mörker runtomkring oss 

och den onde är på höjden av sin styrka. Vår frihet är död, eller på väg att dö. 

Orkanerna, jordbävningarna och översvämningarna vi har upplevt är bara 

antydningar om vad som ligger framför oss. Vi kommer själva att få uppleva 

”svaghetens, fattigdomens, nederlagets och det stora straffets renande stund.” 

http://www.christinagallagher.org/
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     Långt innan utbrottet av vårt krig i Mellanöstern (2003) blev vi tillsagda att vi 

bara var ett fotsteg bort från krig och nederlag mot andra länder. Några få år senare 

fick vi höra att vi redan hade tagit det steget. Vi är på väg att uppleva katastrofala 

händelser, däribland krig (tillsammans med nederlag), umbäranden, ekonomisk 

bankrutt, översvämningar och jordbävningar, hungersnöd och plåga, till och med 

ockupation av utländska trupper. U.S.A. som det är idag kommer inte att finnas 

mer. 

 

 

                                                     D 2. RYSSLAND 

 

     Ryssland kommer uppenbarligen att ha en särskild roll att spela för Marias 

seger. Å ena sidan framställs landet som ett stort hot för resten av världen. Som vi 

såg i Kapitel I # B varnade Maria i Fatima att om hennes begäran om vigning av 

Ryssland och Gottgörelsekommunion på de första lördagarna inte uppfylls 

”kommer Ryssland att sprida sina irrläror över hela världen, underblåsa krig och 

förföljelse av Kyrkan. De goda kommer att göras till martyrer, den Helige Fadern 

skall få lida mycket och olika länder skall förintas.” (Fatima: The Great Sign, sid. 

33.) 

     När St. Faustina 1936 hade offrat alla sina lidanden och böner under en hel dag 

för Ryssland sade Jesus till henne: ”Jag kan inte stå ut med det landet längre. Bind 

inte mina händer, Min dotter.” Syster Faustina förstod att ”om det inte hade varit 

för böner från själar som behagar Gud skulle hela det landet redan blivit reducerat 

till intet. O, vad jag led för det landet som har landsförvisat Gud från sina gränser.” 

(Divine Mercy, # 818.) 

     Å andra sidan avslutades Marias budskap i Fatima med löftet: Till slut skall 

mitt Obefläckade Hjärta segra. Den Helige Fadern kommer att viga Ryssland till 

mig. Det skall omvända sig och en säker tid av fred skall ges åt världen.” (Fatima: 

The Great Sign, sid. 33.) 

     Dessutom berättade Vår Fru för Christina Gallagher att vigningen av Ryssland 

till Hennes Obefläckade Hjärta skulle ”mildra bestraffningen” av världen (Out of 

the Ecstasy, sid. 261.) Ryssland tillsammans med resten av världen blev vigt till 

Maria av Påven Johannes Paulus II den 25 mars, festdagen för Bebådelsen 1984. 

     När Conchita tillfrågades i Garabandal: ”Kommer Ryssland att omvändas?” 

svarade Maria: ”Det också skall omvändas. Och därmed kommer alla att älska 

Våra Hjärtan.” (She Went in Haste, sid. 134.) 

     I oktober 1981 bad en ung Franciskan från Mostar Marija, en av visionärerna i 

Medjugorje, att framföra tre frågor till Madonnan. En hade att göra med kampen 

som då ägde rum mellan Öst och Väst. Maria svarade: ”Det ryska folket skall bli 
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det folk som förhärligar Gud mest. Väst har gjort framsteg i civilisation, men utan 

Gud, som om de var sina egna skapare.” (Words from Heaven, sid. 73.) 

 

     Dessutom sade Jesus till Vassula 1989: 

     ”…Jag skall med din syster Ryssland underteckna ett förbund av Frid och 

Kärlek och hennes brott skall glömmas av Mig och Jag skall göra henne till Min 

Brud igen och ur hennes hjärta skall denna sång komma: ’Jag skall alltid behålla 

min kärlek till Honom och mitt förbund med min Gud skall stå fast.’ Min själ 

törstar efter denna ärorika stund, Jag tänker visa Min härlighet och Min ära för 

vartenda land som lever under dessa skyar genom din syster Ryssland, Jag 

skall bekläda henne med Min skönhet och med Min integritet och Jag skall visa 

upp henne för dina bröder så att de kan se Min skönhet och Min integritet genom 

henne och i henne. Dotter, bröllopet för din systers omvändelse skall snart komma. 

Jag har sagt att Jag är Han som stiger ned i er tids misär för att trösta de förtryckta 

och befria hennes fångar från fängelse, och de som lever i mörker från den 

underjordiska hålan, det är Jag er Frälsare som kommer för att rädda er från den 

röde drakens klor, det är Jag, er Jesus, Mina duvor, som kommer för att slå sönder 

era burar och befria er…Mitt ljus skall återuppväcka er syster Ryssland och alla 

hennes grannländer, Jag skall slå sönder alla era burar och släppa er fria. Lär er att 

frälsning och befrielse kommer från Mig allena. Be för er syster, be för hennes 

grannar.” (Sant Liv i Gud, 24 dec. 1989) 

 

     Ryssland framställs alltså som att ha varit ett hot för världen och avskyvärt inför 

Gud, men det kommer att genomgå en omvändelse och bli det folk som förhärligar 

Gud mest. 

 

 

     Slutligen får vi inte förbise profetian som tillskrivs Josyp Terelya: ”Innan år 

2000 kommer Ryssland att befinna sig i krig. Det kommer att bli ett förfärligt 

våldsamt krig i 12 år. Många kommer att dö.” (The Final Hour, sid.159.) Denna 

förutsägelse är svår att förlika med historiska fakta. Skulle ”kriget” kanske kunna 

vara de strider som pågår inom själva Ryssland? Eller har vi här ett exempel på 

”falsk profetia”? Riktigheten i Terelyas övriga profetior får mig att tveka att dra en 

sådan slutsats. 
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                                                          D 3. KINA 

 

     Jesus sade till Nancy Fowler: 

     ”Snälla, ignorera inte det tecken Jag gett dig ikväll. Den kinesiske mannen 

kommer att framträda. Det finns en dold anledning till varför den kinesiske 

mannen visades för dig. Satan och denne kinesiske man är sammanlänkade. Satan 

är den som döljer sig bakom denne kinesiske man.” (To Bear Witness, III # 561, 27 

juli 1993.) 

      En månad senare hade Nancy en vision av: 

     ”…det ena ansiktet efter det andra av soldater med orientaliskt utseende i 

stridsuniform med hårda hjälmar i militärstil. Soldaterna hade något som såg ut 

som remmar över sina axlar. Deras ögon var skoningslösa.” (To Bear Witness, III, 

 # 564.) 

 

     Maria har talat om andra länder också – vanligtvis det land i vilket hon 

uppenbarar sig – men alla kan inte tas upp här. Uppenbarligen är alla länder och 

varje enskild människa föremål för hennes moderliga omsorg. 

 

 

 

 

E. DEN VÄLSIGNADE TIDEN SOM SKALL KOMMA 

 

     Som vi såg i föregående kapitel skall straffet följas av en tid med stora 

välsignelser. Dessa välsignelser kommer här att undersökas varför sig. 

 

 

E a. NYA HIMLAR, NY JORD, NYTT JERUSALEM 

 

 

     Profeten Jesaja lovade ”Nya Himlar och en Ny Jord” (65:17, 65:22). Författaren 

till Uppenbarelseboken hade en vision av ”en ny himmel och en ny jord” och i den 

såg han ”den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner ur himlen, från Gud.” 

(Upp. 21:1f.) Våra visionärer använder dessa uttryck för att beskriva vad som skall 

utspela sig i denna världen efter att den blivit renad. 

     Till Fader Gobbi sade Maria: 

     ”…efter det stora lidandets tid skall den stora pånyttfödelsens tid komma. Och 

allt skall återlämnas. Mänskligheten som en ny trädgård av liv och skönhet. 

Kyrkan som en familj. O, ja! Upplyst av sanning, närd av nåd, tröstad av den 

Helige Andes närvaro. Jesus skall återställa sitt ärorika välde. Han skall vistas 
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bland er. Ni kommer att uppleva de nya tiderna, den nya eran. Ni kommer att se en 

ny jord och nya himlar… 

     Fadern är eld och lågor och väntar ivrigt på att få utgjuta en störtflod av sin 

oändliga kärlek över denna stackars mänsklighet. Fadern vill så att säga forma en 

ny skapelse med Sina händer där Hans avtryck så att säga blir synligare, mer 

välkomnat och mottaget och Hans faderskap upphöjt och förhärligat av alla… 

     Och Jesus skall regera! ...Han skall återställa Sitt välde och denna skapelse skall 

återlämnas som en trädgård där Kristus kommer att bli förhärligad, där Hans rike 

skall bli välkomnat och upphöjt. Detta kommer att bli ett universellt välde av nåd, 

skönhet, harmoni, gemenskap, helighet, rättvisa och frid …Detta är den stora 

barmhärtighetens tid. Det är följaktligen mitt Obefläckade Hjärtas segers tid.” (To 

the Priests, # 357 o-u. www.mmp-usa.net) 

 

     

     Vår Fru talade 16 april 1998 till Gianna Talone Sullivan: 

     ”Tiden kommer, mina små, när Jesus skall skapa en ny himmel på jorden. 

Smärta och lidande skall upphöra, och Hans folk skall leva, inte bara några få år, 

utan glädja sig under livets mättnad. Ja, er barmhärtige Herre kommer och skall 

förnya jordens yta. Ni, älskade barn, väntar ivriga av glädje. Era umbäranden 

kommer att glömmas och ni skall inte längre sörja eller gå hungriga. Herren skall 

vara er glädje. Tiden närmar sig när världen skall förnyas. Först skall emellertid 

denna världen renas från sina förbrytelser mot Gud.” (I am your Jesus of Mercy, 

vol. XI, sid. 69.) 

 

     Det visionärerna säger om de ”nya himlarna och nya jorden” eller ”det nya 

Jerusalem” indikerar att före den slutliga domen skall den här jorden bli radikalt 

förnyad. Den fysiska världen skall bli en plats för skönhet och harmoni, 

uppenbarligen befriad från de stormar och andra katastrofer som plågar den nu. 

Mänskligheten skall också förnyas och leva i gemenskap med Gud och i harmoni 

med varandra. 

 

 

                                                 E b. EN NY PINGST 

 

     Påven Johannes XXIII talade när han sammankallade det Andra 

Vatikankonciliet om bönen som dagligen stiger…från varje hörn av jorden: 

”Förnya Dina under i vår tid och ge oss en ny Pingst.” Johannes Paulus II 

upprepade denna bön många gånger. Många av våra visionärer har tillkännagivit 

att en ny Pingst faktiskt ligger framför oss. 

http://www.mmp-usa.net/
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     Så långt tillbaka som 1916 sade Jesus till Conchita de Armida från Mexico 

City: 

     ”Genom att sända världen en ny Pingst vill Jag att den skall bli upplyst, upptänd 

och renad av ljuset och elden från den Helige Ande. Världens sista skede måste bli 

märkt på ett särskilt sätt genom utgjutandet av den Helige Ande.” (Conchita, sid. 

211.) Senare förutsade Han: ”En dag som inte är alltför långt borta, i Min Kyrkas 

centrum vid St. Petersplatsen, skall det ske en vigning av världen till den Helige 

Ande och nådegåvorna från denne Gudomlige Ande skall strömma ut över den 

välsignade Påve som kommer att utföra den.” (Ibid, sid.212.) 

     1936 berättade den franska mystikern Marthe Robin för sin andlige vägledare 

Fader Finet att förnyelsen av Kyrkan, i synnerhet genom lekmännens apostolat, 

skulle följas av en ny Kärlekspingst. Jag träffade Marthe en gång och berättade för 

henne om den Karismatiska Förnyelsen som nyss hade börjat i U.S.A. Hon blev 

inte det minsta förvånad. 

     1951 lärde ”Frun av Alla Länder” Ida Peerdeman en bön:   

 

Herre Jesus Kristus, Faderns Son 

sänd nu Din Ande över jorden. 

Låt den Helige Ande leva i alla länders hjärtan 

så att de beskyddas från förfall, katastrofer och krig. 

Må Frun av Alla Länder, som en gång var Maria, 

vara er Försvarare. 

Amen 

 

     (Messages, Budskap 29. Bisatsen ”som en gång var Maria” förklaras i Budskap 

34: ”Många människor har känt Maria som Maria. Nu däremot, i denna nya era 

som är på väg att börja, önskar jag vara Frun av Alla Länder.”)  

 

     Senare blev detta utbroderat: 

     ”Frun av Alla Länder kommer nu för att fördriva Satan. Hon kommer för att 

tillkännage den Helige Ande. Den Helige Ande skall då komma över denna jord. 

Ni, däremot, skall be min bön som jag gav till världen. Varje dag och varje stund 

skall ni tänka på den bön som Frun av Alla Länder gav till denna värld i denna 

tid.” (Budskap 51.) 

 

     Till Fader Gobbi sade den Välsignade Modern: 

     ”Jag är den Helige Andes Brud. Min mäktiga uppgift som Medlerska mellan er 

och min Son Jesus utövas framför allt genom att jag för er utverkar Kärlekens 

Ande i överflöd från Fadern och Sonen. Genom denna gudomliga eld måste 

Kyrkan förnyas och förvandlas. Genom denna kärlekseld skall hela världen göras 
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ny. Genom Hans mäktiga livgivande andedräkt skall äntligen nya himlar och en ny 

jord öppnas. Förbered er i Mitt Obefläckade Hjärtas sal för att ta emot denne 

gudomlige Ande… 

     Idag måste hela världen föras till sanningens fullhet, till Jesus evangelium, till 

den enda Kyrkan som är grundad och efterlämnad av Jesus och detta uppnås 

genom den Helige Ande. Kyrkan måste vara öppen för Hans gudomliga eld på ett 

sådant sätt att den, när den är fullständigt renad, är redo att ta emot Hans nya 

Pingsts strålglans som förberedelse för den andra ärorika ankomsten av min Son 

Jesus. 

     Idag inbjuder jag er alla att träda in i mitt Obefläckade Hjärtas Sal med en 

förväntan att helt och fullt få ta emot Kärlekens Ande som ges åt er som en gåva av 

Fadern och Sonen. Mitt Obefläckade Hjärta är den gyllene port genom vilken den 

gudomlige Anden passerar för att nå er. Och så inbjuder jag er att ofta upprepa: 

 

 

Kom helige Ande, 

kom genom den mäktiga förbönen 

   från din älskade Brud Marias Obefläckade Hjärta.” 

 

                                                                                          (To The Priests # 226) 

 

     Notera att denna nya Pingst presenteras som en förberedelse för Jesus ankomst i 

ära. Den gäller därför en Pingst i den här världen, inte i det eviga livet. 

 

     Jesus sade till Vassula: 

     ”Jag skall sända Min Helige Ande med full styrka över hela mänskligheten och 

som en förvarning skall Jag visa förebud i himlen som aldrig förr. Det skall komma 

en andra Pingst så att Mitt Rike på jorden blir återställt .... tvivla inte mer, ni 

kommer snart att få ta emot ett utgjutande av Min Helige Ande så att er styrka 

kommer tillbaka …. ” (Sant Liv i Gud, 10 dec. 1995.) 

 

     Ett av resultaten efter utgjutandet av den Helige Ande skall bli återupprättandet 

av enheten mellan Kristna. Jesus sade till Vassula: 

     ”Öppna era hjärtan och sök förstå varför Min Nåds Ande så generöst töms ut 

över detta släkte. Dagen närmar sig då alla släkten skall bli ett under en Herde runt 

ett Heligt Tabernakel och Jag, Herren, skall vara den Ende för dem. Så be Mina 

älskade, be för denna Enhet vilken Jag, Herren, för fullt håller på att förbereda.” 

(Sant Liv i Gud, 19 juni 1989.) 
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     Kort sagt får vi höra att mycket snart, efter att Satan blivit besegrad och jorden 

renad, skall en trofast återstod träda in i den slutliga tidsåldern i vilken världen 

skall förnyas i den Helige Andes styrka och ljus. Han skall komma som eld, 

brinnande och förvandlande allt och alla. Hans strålande ära skall upplysa Jesus 

efterföljares hjärtan, pånyttföda, rena och förnya dem så att de skall känna, älska 

och tjäna Gud med en helighet som aldrig förr. Denna ”Kärlekens Pingst” skall 

återupprätta Kristus Rike på jorden som ett ärans rike fyllt av kärlek, glädje och 

frid. Inte bara Kyrkan utan hela världen skall förnyas som förberedelse för Kristus 

ankomst i ära. 

 

      

E c. GUDS VILJA SKALL SKE PÅ JORDEN SÅSOM I HIMLEN 

 

     Luisa Piccareta (1865 – 1947) blev försäkrad av Jesus att Han efter att ha 

straffat denna syndfulla värld skulle få till stånd en ny era i vilken bönen i Fader 

Vår ”Tillkomme Ditt rike, Ske Din vilja såsom i himlen så och på jorden” skulle 

förverkligas. Detta betyder inte bara att världen skall uppföra sig enligt Guds vilja 

vilket är det traditionella idealet för helighet. Helgonen i den kommande tidsåldern 

kommer att leva i Guds vilja. Luisa förklarar det så här: 

    ”Att leva i den Gudomliga Viljan betyder att vara odelad och inte göra 

någonting av sig själv, för när man står inför den Gudomliga Viljan känner man sig 

oförmögen till allt. Man ber inte om order, inte heller tar man emot dem för man 

känner sig oförmögen att göra något själv. Så man säger: ”Om Du vill att jag gör 

något, låt oss göra det tillsammans, om Du vill att jag går, låt oss gå tillsammans. 

     Därför gör man allt som ens Fader gör. Om Fadern tänker gör man Faderns 

tankar till sina egna och tillägger inte en enda tanke till Faderns. Om Fadern ser, 

om Han talar, om Han arbetar, om Han går, om Han lider, om Han älskar, ser man 

själv på det Fadern ser på, man upprepar Faderns ord, man arbetar med Faderns 

händer, man går med Faderns fötter, man lider samma smärtor som Fadern och 

man älskar med Faderns kärlek. Man lever inne i Fadern, inte utanför Honom; man 

är därför spegelbilden av och det fullkomliga porträttet av sin Fader – vilket inte är 

fallet med den som bara lever överlåten. Det är omöjligt att finna denne son utan 

hans Fader, inte heller Fadern utan honom; och inte bara det yttre, utan hela hans 

inre är som om det vore sammanvävt med Faderns inre – förvandlat, fullständigt 

upplöst, fullständigt i Gud.” (Book of Heaven, vol.12, 14 aug. 1917.) 

 

     På annat ställe ger Luisa en annan beskrivning av hur att leva i Guds Vilja 

skiljer sig från att bara vara överlåten till Hans Vilja: 

     ”Att leva överlåten innebär att överlämna sig själv i allt till den Gudomliga 

Viljan, att i alla saker se till den Gudomliga Viljan och till förfoganderättens 
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ordning som Gud har över alla människor och veta att inte ens ett hårstrå kan falla 

från vårt huvud om Herren inte vill det. Att leva i den Gudomliga Viljan, å andra 

sidan, innebär att leva i Den odelat, att inte göra något av sig själv eller lita på sig 

själv, för inför den Gudomliga Viljan känner själen sig oförmögen att gå ensam 

och säger: 

     ”Min Gud och Herre, om Du vill att jag arbetar, låt oss arbeta tillsammans och 

om du vill att jag går, låt oss gå tillsammans.” (Ur pamfletten Book of Heaven. The 

Kingdom of the divine ”Fiat” in the midst of creatures.) 

 

     Jesus själv framställer saken så här: 

     ”Att leva i Min Vilja är att råda i den och med Den, medan att göra Min Vilja är 

att vara hänvisad till Mina föreskrifter. Det första tillståndet är att äga; det andra är 

att ta emot förfoganderätt och verkställa befallningar. Att leva i Min Vilja är att 

göra Min Vilja till sin egen, till sin egendom och att förfoga över den. Att göra Min 

Vilja är att betrakta Den som Guds Vilja, inte som sin egen, inte heller kan man 

förfoga över Den som man vill. Att leva i Min Vilja är att leva med en enda Vilja – 

Guds Vilja, och eftersom Den är en Vilja som är helt igenom helig, helt igenom 

ren, helt igenom fridfull och en enda Vilja som råder, finns det inga kontraster 

- allt är frid. Mänskliga lidelser darrar inför denna Suveräna Vilja och skulle helst 

undfly den. Inte heller vågar de så mycket som röra sig eller motsätta sig den när 

de ser att Himlen och jorden darrar inför denna Heliga Vilja. Det första steget att 

leva i den Gudomliga Viljan som tillåter en människa att ta emot de Gudomliga 

påbuden, sker därför i djupet av själen där nåd förmår henne att tömma sig själv på 

det som är mänskligt – benägenhet, lidelser, förkärlek och andra saker.  

     Att göra Min Vilja däremot är att leva med två viljor, på så sätt att när Jag ger 

föreskrifter att följa Min Vilja känner människorna bördan av sin egen vilja vilket 

orsakar motsättningar. Och även om de följer Min Viljas föreskrifter med 

trofasthet känner de tyngden av sin rebelliska natur, av sina lidelser och böjelser. 

Hur många helgon, även om de kanske nått den högsta fulländningen, känner inte 

sin egen vilja föra krig mot dem och att de håller dem själva förtryckta. Och många 

är tvungna att utropa: ’Vem kan befria mig från denna dödens kropp?’ – det vill 

säga ’från denna min vilja som vill döda det goda jag vill göra?’ 

     Att leva i Min Vilja är att leva som en son. Att bara göra Min Vilja skulle som 

jämförelse kunna kallas att leva som en tjänare. I det första fallet, det som tillhör 

Fadern tillhör sonen… kan ingen avlägsna de intima relationerna mellan fader och 

son genom vilka sonen äger faderns tillhörigheter; och ingen lag, varken himmelsk 

eller jordisk kan upphäva dessa rättigheter, precis som de inte kan upplösa 

sonskapet mellan fader och son. 

     Min dotter, livet i Min Vilja är det liv som är närmast de välsignades i Himlen. 

Det är så fjärran från någon som helt enkelt rättar sig efter Min Vilja och gör Den 
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och troget utför Dess föreskrifter - så mycket som Himlen är fjärran från jorden, så 

mycket som avståndet är mellan en son och en tjänare och mellan en kung och en 

undersåte… 

     Och bli inte överraskad om du ser att de inte förstår. För att förstå måste de 

ställa sig till förfogande för det största av offer – att inte i heliga saker ge liv åt sin 

egen vilja. Då skulle de erfara Mitt ägande och skulle med sina egna händer kunna 

vidröra vad det betyder att leva i Min Vilja.” (Book of Heaven, vol.17,  

18 sep. 1924.) 

 

     Man kan inte låta bli att undra om de där som skall leva i Guds Vilja kommer 

att vara en mycket liten extraordinär grupp. Jesus förefaller säga det motsatta: ”Jag 

har den armé av själar som skall leva i Min Vilja. I dem skall Jag återförena 

skapelsen, fullkomligt vacker och inbjudande som när den sprang fram ur mina 

händer.” (Book of Heaven, vol. 14, 9 nov. 1922.) 

     Jag har skisserat Luisas lära så långt jag har kunnat förstå den. Men hennes 

skrifter är ofta svåra att förstå, delvis på grund av hennes brist på utbildning, delvis 

på grund av att de engelska översättningarna är en aning bristfälliga och delvis, 

utan tvekan, på grund av det djupa mysterium som presenteras. Jesus själv sade till 

Luisa: ”…om en del ord [i hennes bok] inte förstås beror det på att för mycket ljus 

förmörkar det mänskliga intellektet och inte tillåter dem att förstå sanningens hela 

fullhet.” (Book of Heaven, 10 feb. 1924.) 

 

     Luisa var inte den enda att lova ankomsten av en tidsålder när Guds vilja skall 

ske på jorden såsom i himlen. Maria sade till Fader Gobbi: 

     ”Kristus ärorika välde skall även avspeglas i en ny form av liv i alla människor 

för ni kommer att dras till att leva endast för Herrens ära. Och Herren kommer att 

bli förhärligad när Hans gudomliga Vilja blir fullkomligt utförd av var och en av 

er. Kristus ärorika välde skall då sammanfalla med det fullkomliga fullbordandet 

av Guds Vilja genom var en av Hans skapelser på ett sådant sätt att såsom det är i 

himlen, så skall det också vara på denna jord.” (To the Priests, #505g.) 

 

     Dessutom sade Jesus till Vassula: 

     ”Min Nåds Helige Ande sänds ut till jordens fyra hörn för att lära er att bli 

heliga och uppväcka er igen till att bli gudomliga varelser. Jorden skall förvandlas 

till en kopia av himlen och följaktligen skall Min Vilja ske. Den bön Jag har lärt er 

att be skall uppfyllas.” (Sant Liv i Gud, 22 april 1990.) 

 

     På liknande sätt blev Christina Gallagher tillsagd: 

     ”Förbered er på uppfyllandet av MIN BÖN, för Guds Vilja skall ske på jorden 

såsom i himlen.” (Budskap den 20 maj 2003, Signs and Wonders, nr.15, sid.31.) 
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     Något ännu märkligare sade Jesus till den välsignade Dina Belanger om en 

gåva Han kallade ”Gudomligt Utbyte” som Han skulle få till stånd. Han förklarade 

den så här: 

     ”…den största glädje en själ kan ge Mig är att låta Mig uppväcka den till 

Gudomlighet. Ja, min lilla brud, Jag finner en enorm glädje i att förvandla en själ 

till Mig själv, i att gudomliggöra den, i att absorbera den fullständigt i 

Gudomligheten…Jag önskar absorbera dig, min lilla brud, till den grad att Jag skall 

existera i ditt ställe med min Gudomlighets alla Attribut och min Fullkomlighet… 

Jag önskar gudomliggöra dig på samma sätt som Jag förenade min Mänsklighet 

med min Gudomlighet i Inkarnationen…Den grad av helighet Jag önskar för dig är 

min egen Helighet i dess oändliga överflöd, Min Faders Helighet förverkligad i dig 

genom Mig.” (Signs and Wonders. ST, vol. 8, nr. 1, sid.36.) 

 

     Huruvida detta ”gudomliggörande” är identiskt med det ”leva i den gudomliga 

viljan” som lovades till Luisa eller om det är en gåva speciellt till Dina skulle kräva 

en särskild utredning. Hur det än är med den saken, så står det klart att Jesus lovat 

flera av sina profeter en tidsålder när Guds Vilja skall ske på jorden såsom i 

himlen. Detta kommer att återupprepas i flera texter i de kommande två avsnitten. 

 

 

E d. JESUS ÅTERKOMST 

 

     Många profeter förbinder den välsignade tiden som skall komma med en 

återkomst av Jesus. Således sade Maria till Christina Gallagher (13 nov. 1990): 

     ”Offra till mig idag Min Gudomlige Son, genom Hans sår och Offer, för att 

världen skall förbereda sig och göra sig redo för Jesus Återkomst. Som det nu är 

förbereder de sig för Antikrists ankomst. De som nu lever i världens frukter och 

tillber på det sättet kommer därför att få ta emot dess frukt. De kommer att få 

dricka av dess bittra kalk och bli följeslagare till honom-som-fördärvar.” (The 

Sorrow, sid. 218.) 

 

     I Garabandal sade den Välsignade Modern till visionären Conchita att Jesus 

skulle återvända till jorden för en tid. (14 nov. 1965 ur Garabandal Journal, maj – 

juni 2006, sid. 13.) Hon sade också till Ruth Ann Wade: 

     ”Förbered vägen för Herren. Det är dags för Hans återkomst.” (12 jan. 1994.) 

Jesus själv sade till Ruth Ann: 

     ”Många lägger märke till tecknen som omger dem, tecknen som inleder Min 

Återkomst…De behöver höra: 
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     Ja, det är dags för Återkomsten och ni måste förbereda er, men var inte rädda 

för det som skall komma. Fäst era ögon på Gud och lita på Honom och Han skall 

vara med er genom dessa tider som är över oss.” (21 juli 1993.) 

 

     Man skulle utan tvekan kunna förstå dessa budskap som om de avsåg den 

slutliga ankomsten av Jesus i ära. Men i ljuset av de texter som citeras i de följande 

avsnitten, avser de antagligen Hans ankomst till den nuvarande världen som en del 

av den ärorika tidsålder som förutsagts. 

 

 

E e. INTE VÄRLDENS SLUT MEN EN NY ERA 

 

     Flera visionärer förklarar bestämt att vad de har i åtanke är inte den slutliga 

ankomsten, utan en mellanliggande närvaro av Jesus som skall ge liv åt denna 

världen och föra den till en ny grad av fullkomlighet. Så här fick Gianna Talone 

Sullivan höra av den Välsignade Modern: 

     ”Min Son kommer och Han skall leta efter de med barnsliga och ”små” hjärtan. 

De som inte är upptagna med sensationalism och livets komplikationer. Han skall 

leta efter de som lever ett ödmjukt, anspråkslöst liv och som bemödar sig att älska, 

som är ärliga, som inte är fyllda av ondska eller svek och som har varit trogna 

Hans ord och som litar på Hans löfte med barnslig, sonlig förtröstan. Det är min 

Son, som Jesusbarnet, som skall inleda den nya fridseran för att ge er hopp och 

inbjuda hela världen att krönas med Hans dygder. Det är inte världens slut som ni 

har lärt er utan hoppet om en ny början. Vid slutet skall min Son, den rättfärdige, 

förhärligade Frälsaren komma som er rättvise domare. Var därför inte rädda. 

Invänta Hans ankomst med stor förväntan och glädje. Det finns oerhörd ondska i 

världen och min lille Jesus skall söka efter de med små och rena hjärtan.” 

(Budskap 30 sept. 1999.) 

 

     Detta budskap skiljer tydligt ankomsten av Jesusbarnet för att inleda en fridsera 

från Hans slutliga ankomst som världens Domare. En senare text var ännu 

tydligare: ”Det kommer inte att vara Hans Slutliga Dom och ankomst, för den 

kommande eran skall vara Våra Två Hjärtans Förbund, ett Andligt Eukaristiskt 

Välde…” (2 mars 2003.) 

 

     Andra visionärer bekräftar att den Jesus ankomst om vilken de talar inte är den 

som signalerar världens slut, utan snarare början på en större andlig närvaro av 

Jesus i denna världen. Sålunda sade den Välsignade Jungfrun till Fader Gobbi 

1991: 
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     ”Den nya eran som väntar er motsvarar ett särskilt möte av kärlek, ljus och liv 

emellan paradiset, där jag är i fullkomlig välsignelse med änglarna och helgonen, 

och jorden där ni, mina barn, lever mitt ibland många faror och oräkneliga 

bedrövelser. Detta är det himmelska Jerusalem som kommer ner från himlen över 

jorden för att förvandla den fullständigt och på så sätt skapa de nya himlarna och 

den nya jorden. 

     Den nya eran mot vilken ni färdas, för hela skapelsen till det fullkomliga 

förhärligandet av den Allraheligaste Treenigheten. Fadern får ta emot sin högsta 

ära från varje skapad varelse som återkastar Hans ljus, Hans kärlek och Hans 

gudomliga strålglans. Sonen återställer sitt välde av nåd och helighet och befriar 

varje skapad varelse från ondskans och syndens slaveri. Den Helige Ande tömmer 

av hela sitt hjärta ut sina heliga gåvor, leder oss till att förstå hela sanningen och 

förnyar jordens ansikte. 

     Den nya eran som jag tillkännager för er sammanfaller med det fullkomliga 

uppfyllandet av den gudomliga Viljan, så att det äntligen kommer till stånd som 

Jesus lärde er att be till den Himmelske Fadern om: ”Låt Din Vilja ske, på jorden 

så som i himlen.” [Matt. 6:10.] Detta är den tid då Faderns, Sonens och den Helige 

Andes gudomliga Vilja blir utförd av människorna. Av det fullkomliga 

uppfyllandet av den gudomliga Viljan blir hela världen förnyad, för Gud finner där 

sin nya Edens lustgård där Han kan vistas i kärleksfullt sällskap med sina skapade 

varelser. 

     Den nya eran som just nu börjar för er till en hel livsgemenskap med de som 

gått före er och som, här i paradiset, gläder sig åt fullkomlig lycka. Ni ser den 

himmelska hierarkins strålglans, ni kommunicerar med paradisets helgon, ni 

befriar de själar som ännu befinner sig i skärselden från det renande lidandet. Ni 

upplever, på ett starkt och synligt sätt, den tröstande sanningen i helgonens 

gemenskap. 

     Den nya eran som jag förbereder åt er sammanfaller med besegrandet av Satan 

och hans världsvälde. Hela hans makt förintas. Han är bunden tillsammans med 

alla de onda andarna och inlåst i helvetet från vilket han inte kan komma ut för att 

göra skada i världen. Här nere härskar Kristus i strålglansen av Sin förhärligade 

kropp och er himmelska Moders Obefläckade Hjärta segrar i ljuset av sin kropp, de 

antar paradisets härlighet.” (To the Priests #453 b – f.) 

 

     Andra visionärer har framställt denna återkomst av Jesus som introducerandet 

av en fridsera. Maria Esperanza förklarade med utgångspunkt i sina budskap: 

”Han kommer – inte världens slut men slutet på detta århundrades plåga. Detta 

århundrade är renande och efteråt skall frid och kärlek komma … Kanske jag inte 

lever så att jag får se detta, men Herren kommer.” (Bridge to Heaven, sid.73.) 
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     Maria anvisade Ruth Ann Wade: ”Fokusera på en renad jord och gåvan av min 

Sons Återkomst och en frid som skall råda i tusen år.” (14 jan. 1994.) 

 

     Slutligen, när Conchita i Garabandal sade att efter Johannes XXIII skulle det 

bara bli tre påvar till, som vi skall se i Kapitel V # B, utropade hennes moder: 

”Menar du att världens slut kommer?”  Conchita svarade: ”Jungfrun sade inte 

”Världens slut” utan ”tidens slut.” (She Went in Haste III, sid.133, 137.) Vad det 

betydde kunde Conchita inte förklara men av de visionärer som just citerats kan vi 

kanske gissa vad som menades: Ett slut på den syndfullhet som har präglat vår tid 

så och början på en era i vilken livet i denna välden skall bli som Gud hade för 

avsikt att det skulle vara. 

 

E f. EN EUKARISTISK ERA 

 

     Ovanstående texter, särskilt den av Ruth Ann Wade, skulle kunna läsas som 

om de antyder en slags millennarism som har bedömts negativt av den Heliga 

Stolen, som angetts i Katolska Kyrkans Katekes, citerad i början av Kapitel III. 

Dessutom, i ett svar på frågan ”Hur skall man förstå den måttfulla millennarism 

som lär ut att före den slutliga domen, föregången eller inte av uppståndelsen av de 

rättfärdiga, Herren Kristus skall komma synlig till denna jord för att regera?” 

svarade det Heliga Ämbetet: ”Måttfull millennarism kan inte utan risk läras ut”. 

(19 juli 1944. Jmf DS 3839) 

     Särskilt Gianna Talone Sullivan har blivit anklagad för att lära ut att Jesus 

skall komma i form av en liten gosse som går omkring på gatorna i Emmitsburg. 

Detta är uppenbarligen inte vad hennes uttalanden betyder. En Eukaristisk närvaro 

av Jesus är vad hon har i åtanke. Detta är väldigt tydligt i några av hennes budskap: 

     ”Detta är min Son Jesusbarnet som skall återvända igen, inte i en fysisk kropp 

för att vandra på jorden och inte som den Förhärligade Rättvise Domaren sådan 

Han skall komma vid tidens slut, utan som ett Hoppets Barn för att inleda en 

fridsera när Guds Barmhärtighet är avslöjad… Återkomsten av Jesus som ett Barn 

genom mitt Obefläckade Hjärta kommer att skänka en tillflykt där ni kommer att 

vara utom fara och Han skall ge er hopp att leva Livet i Hans Glädjes fullhet.”  

(29 juni 2000.) 

     Och på liknande sätt: 

     ”Jesus skall komma en andra gång och regera. Han kommer, och det kommer 

att bli en återkomst av Jesus som ett Barn för att upplysa sinnena och hjärtana i alla 

människor, av alla trosriktningar, i alla länder och av alla raser… Hans rike 

kommer att vara en fridsera… Min Son skall avslöja Sin Barmhärtighet för världen 

men Han skall inte vandra omkring i världen som ni förstår det… Det kommer inte 

att vara Hans Slutliga Dom och Ankomst, för den kommande eran skall vara Våra 
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Två Hjärtans Förbund, ett andligt Eukaristiskt Välde där Jesusbarnet skall inleda 

ett fredsrike.” (2 mars 2000.) 

 

     I ett budskap 20 maj 2004 kallade Maria staden Emmitsburg (i Maryland) för 

”Mitt Obefläckade Hjärtas Centrum där min Son Jesus är och där avslöjandet av 

Hans Gudomliga Barmhärtighet sannerligen skall ta sin början…” Gianna 

förklarade senare att i Emmitsburg ”skall Guds Gudomliga Barmhärtighet avslöjas 

och Jesusbarnet kommer genom Sitt Andliga Eukaristiska Välde att inleda en 

fridsera.” (Från en konferens i Fatima 12 juli 2004) 

 

     Liknande läror, fastän inte så konkreta, har givits till andra visionärer. Sadie 

Jaramillo förklarade när hon sammanfattade sina egna budskap: ”Den kommande 

Fridseran skall vara JESUS EUKARISTISKA VÄLDE OCH MARIAS 

OBEFLÄCKADE HJÄRTAS SEGER! Marias seger är att få till stånd Jesus 

Eukaristiska välde!” (The Great Sign II, sid. 100.) 

     I en tidning med namnet ”Segern, Återkomsten och det Eukaristiska Väldet” har 

Fader Gobbi 1996 granskat en del av sina egna budskap tillsammans med Luisa 

Piccarretas. Denna uppsats i sig var inte ett profetiskt budskap utan bara Gobbis 

personliga sammanfattning av budskap som givits till honom. Han hade alltid, som 

de flesta kristna, förmodat att Kristus Återkomst skulle äga rum vid världens slut. 

Men i sina senaste budskap till honom hade Maria förklarat att hennes Obefläckade 

Hjärtas seger skulle sammanfalla med Herrens återkomst i ära. Detta förbryllade 

honom eftersom Marias seger hade framställts som något som skulle hända i den 

här världen och som skulle förändra levnadsvillkoren för livet på jorden. När han 

gick igenom sina tidigare budskap upptäckte Gobbi till sin överraskning 

indikationer på en återkomst av Jesus i en värld som skulle bestå en tid därefter. Ett 

exempel förekommer i en text där Maria säger: 

     ”Hans återkomst, älskade barn, kommer att vara som den första. Såsom Hans 

födelse den natten var, så skall också återvändandet av Jesus i ära vara före Hans 

slutliga ankomst för den sista domen, stunden som ännu är fördold i Faderns 

hemligheter. 

     Världen kommer att vara fullständigt insvept i Gudsförnekelsens mörker, i 

envist avvisande av Honom, och i uppror mot hans Kärlekslag… Han skall komma 

för att upprätta sitt Rike i världen efter att ha besegrat och förintat sina 

fiender…Jesus skall använda sig av mitt Obefläckade Hjärta för att komma och 

råda mitt ibland er…” (To the Priests, # 166 e – i.) 

 

     Notera att denna text tydligt skiljer ”återkomst” från ”slutliga ankomst för den 

sista domen.” Kort efter det budskapet kom ett annat: ”Hans ärorika seger skall 

stråla fram, framför allt i segern för Hans Eukaristiska Jag, därför att Eukaristin än 
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en gång skall bli hjärtat och centrum i hela Kyrkans liv.” (TTP # 176d. Kom ihåg 

att Eukaristin inte finns i himlen!) 

     Fader Gobbi sammanfattade läran han hade upptäckt så här: 

     ”…segern för det Obefläckade Hjärtat och återkomsten av Kristus i ära kommer 

att sammanfalla med Kristus Eukaristiska Väldes advent… Den Eukaristiske 

Kristus kan inte [nu] manifestera Sin makt på grund av de hinder vi ställer i 

vägen… Men när Satan är kastad ner i helvetet, när avgrundens dörr är stängd och 

Satans makt är tillintetgjord, skall dessa hinder avlägsnas. Då kommer Jesus att 

explodera i Eukaristin. Han skall visa Sig själv i all sin makt. Vi kommer att se 

Honom bortom ”the species” (species är en teknisk teologisk term för det som ser 

ut som bröd och vin, och som fortfarande ser ut att vara det efter det att Eukaristin 

har förvandlats till vår Herres kropp och blod. Fr. O´Connors fotnot). Vi kommer 

att känna Honom, för Han skall som Gud verka mycket kraftfullt inom oss… Och 

som Gud skall Han då lyckas förvandla våra hjärtan. Han skall förvandla själar, 

Han skall förvandla familjer, Han skall förvandla länder… Äntligen… skall 

Kyrkans enhet uppnås och vi skall sannerligen ha Kristus Eukaristiska Välde inom 

oss…Vi kommer att befinna oss på denna jorden, ändå skall vi vara bortom den. Vi 

kommer ännu inte att vara i himlen – det skall vara ett paradis på jorden som Vår 

Fru förbereder åt oss genom Hennes Obefläckade Hjärtas seger i världen.” (Från 

”Segern, Återkomsten och det Eukaristiska Väldet” – en konferens som hölls av 

Fr. Stefano Gobbi 24 juni 1996 under en retreat för ”The Marian Movement of 

Priests” i San Marino, Italien. Fr. O´Connors fotnot.) 

 

     Alltså, den ”återkomst av Kristus i ära” som tillkännagivits av visionärerna 

involverar inte en synlig närvaro av Jesus i världen utan en era i vilken Hans 

Eukaristiska Närvaro skall bli mycket djupare känd och uppskattad än för 

närvarande på grund av bannlysningen av Satan. Det är därför inte ”Millennarism” 

i betydelsen förkastad av Kyrkan. Att Satan blir nerkastad i helvetet före Kristus 

slutliga ankomst som världens Domare är lite överraskande, men det är i 

överensstämmelse med de mystiska budskapen i Uppenbarelseboken 20, och är en 

del av Marias seger som förklarats i Kapitel III # F3. 

     Men ändå, de flesta av oss är likt Fader Gobbi vana vid att tänka i termer av en 

uppdelning mellan ”den här världen” som är en värld av prövningar och frestelser 

och ”nästa värld” som består av himmelsk ära. Finns det plats i katolskt tänkande 

för en mellanliggande period i vilken ondskans styrkor har fördrivits och de 

människor som finns kvar lever i enlighet med Guds vilja? Detta är det svåraste 

problemet som uppställs av dessa förutsägelser. Jag har inte en slutgiltig lösning på 

det, men jag skulle vilja hävda att det finns texter i Skriften som verkar föreslå en 

sådan uppfattning eller åtminstone är öppna för en sådan tolkning. En är det kända 

stället i Jesaja: 6 – 9: 
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     ”Då skall vargen bo med lammet, pantern ligga vid killingens sida. Kalv och 

lejon går i bet och en liten pojke vallar dem. Kon och björnen betar tillsammans, 

deras ungar ligger sida vid sida. Lejonet äter hö som oxen. Spädbarnet leker vid 

ormens håla, ett barn sticker handen i kobrans bo.  Ingenstans på mitt heliga berg 

skall ske något ont eller vrångt, ty kunskap om Herren skall uppfylla landet, liksom 

havet är fyllt av vatten.” (Jes.11:6 - 9.) 

 

     Jesaja talar uppenbarligen poetiskt och han identifierar inte den tid eller 

situation han talar om. Denna text tolkas vanligen som en skildring av paradiset 

men den skulle passa mycket väl för den välsignade tid som skildras av våra 

profeter. 

     Detsamma skulle kunna sägas om andra ställen i Jesaja som är för långa för att 

citeras här (Jes. 60:1 - 21, 65:17 - 25). Utan att på något sätt göra anspråk på att 

presentera alla relevanta Skriftställen här, skulle jag också vilja hänvisa läsaren till 

Hosea 2:18 - 23. 

     Slutligen presenterar Kapitel 21 i Uppenbarelseboken ”en ny himmel och en ny 

jord,” och ”det nya Jerusalem, komma ner ur himlen, från Gud” medan en röst 

säger: ”Se, Guds tält står bland människorna…och Han skall torka alla tårar från 

deras ögon…” Det finns inget tempel i den här staden, ”ty Herren Gud allhärskaren 

är dess tempel, han och Lammet”. ”Staden behövde varken sol eller måne för att få 

ljus, ty Guds härlighet lyser över den, och Lammet är dess lampa… Och allt 

dyrbart och härligt som folken äger skall föras dit. Aldrig skall något orent komma 

in där och inte heller någon som handlar skändligt eller lögnaktigt.” Även detta 

ställe tolkas vanligen som Kyrkan i dess himmelska ära, men det skulle kunna 

hänvisa till ett ärorikt tillstånd för Kyrkan i den här världen. 

 

     Ovanstående texter, och andra med dem, verkar framställa Guds folk som om 

de redan i den här världen upplever en stor del av den härlighet som skall komma. 

De stöder den tidsålder som tillkännagivits av dagens profeter i vilken Nya himlar 

och Ny jord skall kännetecknas av den Helige Andes Välde, genom vilket Guds 

vilja skall ske på jorden såsom i himlen, och i vilket närvaron av Jesus i det 

Välsignade Sakramentet skall uppskattas som aldrig förr. 
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V 

 
UPPFYLLDA FÖRUTSÄGELSER 

OCH OUPPFYLLDA 

 
 

     Många av de förutsägelser som togs upp i Kapitel IV har redan uppfyllts, medan 

andra uppenbarligen inte uppfyllts som förväntat. Utan att försöka undersöka 

varenda en av dem måste vi titta närmare på några av de väsentligaste händelserna. 

 

A. FÖRUTSÄGELSER SOM REDAN UPPFYLLTS 

 

     Det mest kända exemplet på uppfyllda förutsägelser är otvivelaktigt Fatima. 

13 juli 1917 sade Maria till de tre herdebarnen: 

     ”Kriget går mot sitt slut. Men om människor inte slutar såra Gud kommer ett 

annat ännu värre krig att börja under Pius XI:s ämbetstid. När ni ser en natt upplyst 

av ett okänt ljus, vet då att det är det stora tecknet som Gud ger er på att Han 

kommer att straffa världen med krig, hunger och förföljelse av Kyrkan och den 

Helige Fadern. 

     För att förhindra det skall jag komma för att be er om vigningen av Ryssland till 

mitt Obefläckade Hjärta och Gottgörelsekommunion de första lördagarna i varje 

månad. Om människor lyder min begäran skall Ryssland omvändas och världen 

skall få frid. Om inte skall Ryssland sprida sina irrläror över hela världen och 

underblåsa krig och förföljelser av Kyrkan. De goda kommer att bli martyrer, den 

Helige Fadern kommer att få lida mycket och åtskilliga länder kommer att 

förintas.” (Fatima, sid. 33f.) 

 

     Vid tiden för denna profetia var Benedikt XV fortfarande Påve och ingen visste 

att hans efterträdare skulle kallas Pius XI (Ibid. sid. 38.) Dessutom visste barnen i 

Fatima inte ens om Marias uttalande hänvisade till en kung eller en påve men 

syster Lucia hävdade envist att hon hade använt orden ”under Pius XI:s regering.” 

Dessutom visste inte ens de tre herdebarnen vad Ryssland var, de trodde att detta 

namn kanske betydde någon ond kvinna i behov av omvändelse. (The Whole Truth 

About Fatima, sid. 189.) 

     På natten mellan 25 och 26 januari 1938 inträffade en extraordinär uppvisning 

av aurora borealis eller ”norrsken” som förbryllade forskarna på grund av ljusets 
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ovanliga karaktär. Syster Lucia såg det från sitt kloster i Portugal och kände igen 

det som ”det stora tecknet” som Maria hade utlovat. Hon började vädja intensivt, 

vid varje möjligt tillfälle om den gottgörelsekommunion Maria hade bett om och 

om vigningen av Ryssland. (Ibid. sid. 38.) 

     Den invändningen har ofta rests att andra världskriget inte började under Pius 

XI, som dog 10 februari 1939. Det började 3 september det året, när Pius XII hade 

blivit påve. Syster Lucia svarade på detta genom att försäkra att den verkliga 

början på andra världskriget var Tysklands annektering av Österrike 11 mars 1938, 

när Pius XI fortfarande var påve. (Ibid. II, sid. 696.) 

     Ett andra exempel har att göra med samma krig. 1919 mottog Berthe Petit detta 

budskap från Vår Herre: 

     ”Det kommer snart att bli uppenbart hur instabil en fred uppbyggd utan Mig och 

utan medling av honom som talar i Mitt namn, Påven, är. Den nation som är tänkt 

att erövras [Tyskland] men vars styrka endast temporärt är försvagad, förblir ett hot 

mot ert land [Belgien] och mot Frankrike. Oroligheter och fara kommer att spridas 

till alla länder. Det är för att denna fred inte kommer från Mig som krig kommer att 

flamma upp överallt: inbördeskrig, raskrig. Det som skulle ha blivit så stort, så 

sant, så beständigt blir fördröjt…Mänskligheten rusar mot en fruktansvärd storm 

som kommer att splittra länderna mer och mer.” (Heintz, sid. 17.) 

 

     Nazitysklands inledning av andra världskriget uppfyllde uppenbarligen denna 

profetia och de mindre krig som har ägt rum runt om i världen de två senaste 

årtiondena fortsätter att uppfylla den. 

     28 januari 1878 förutsade den franska mystikern Marie Julie Jahenny att 

Alsace och Lorraine skulle återförenas med Frankrike: ”De har separerats från 

Frankrike; de kommer att återförenas med det.” (Robordel, Marie-Julie Jahenny, 

sid. 197.) De blev faktiskt återlämnade till Frankrike 1919 och sedan, efter att ha 

återtagits av Tyskland under andra världskriget, återvunna av Frankrike 1945. 

     Den Heliga Syster Faustina förutsade på sin dödsbädd 1938 att det krig som 

höll på att bryta ut skulle vara en lång tid och att många människor skulle förgås i 

det, men att Polen skulle överleva. Hon tillade att hennes kommunitet Vår Fru av 

Barmhärtighetens systrar inte skulle tvingas lämna sitt kloster. Hon dog på den dag 

hon hade förutsagt, 5 oktober 1938. Under andra världskriget som började ett år 

senare blev systrarna hotade med vräkning av nazistockupanterna tre gånger men 

tilläts ändå att stanna. (Maria Tarnawska, Sister Faustina, Her Life and Mission, 

sid. 383.) 

     Syster Yvonne-Aimée de Malestroit (1901 – 1951) gjorde ett stort antal 

förutsägelser som har återgivits av Msgr. René Laurentin i boken Predictions de 

Soer Yvonne-Aimée de Malestroit (O.E.I.L. Paris, 1987). Ett exempel: 1929, sex 

månader efter att ha avlagt sina löften som Augustinsyster av Jesus Barmhärtighet, 
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hade systern en dröm i vilken hon uppenbarade sig som abbedissa för en grupp av 

nunnor med Hederslegionens medalj fastnålad på sin dräkt. En officer av hög rang 

lyckönskade henne. Hon blev faktiskt generalabbedissa för sin kommunitet och 

efter andra världskriget förlänade general Charles de Gaulle henne 

Hederslegionens medalj 22 juli 1945, för att inte tala om fem andra medaljer som 

hon belönades med för sitt modiga uppträdande under kriget. (Sidorna 69 och 82f.) 

     Christina Gallagher förutsade tsunamin i Indiska oceanen 2004, 

jordbävningen i Iran som dödade omkring 5,000 personer, kriget i Rwanda1994, 

kriget i Tjetjenien 1994 (Out of the Ecstasy, sid. 262) och börskraschen 2008, 

vilken hon varnades om 23 januari 2006. (Dessa och andra förutsägelser av 

Christina finns på www.christinagallagher.org)   

     Ida Peerdeman mottog följande budskap från den Välsignade Jungfrun på 

Askonsdagen 1958: ”Denne Helige Fadern, Påve Pius XII, kommer att bli 

upptagen bland oss i början av oktober detta år.” (Messages, # 54) Påven dog 9 

oktober1958. 1951 gav Maria Ida en vision av Andra Vatikankonciliet, som inte 

tillkännagavs förrän 25 januari 1959 och kom som en stor överraskning. (Det 

sammankallades inte förrän i oktober 1962. Messages, # 27.) 

     I ett budskap från 25 januari 1951 sade ”Frun av Alla Länder” till Ida: ”Ett 

dekret skall och måste utfärdas så att människor inte längre måste fasta innan de 

går till den Heliga Kommunionen. Det är så många människor som, särskilt när de 

är i kyrkan, känner en stark längtan att gå till Herrens Bord men hålls tillbaka från 

att göra det för att de inte har fastat.” 

     Den gamla regeln att människor måste fasta från midnatt innan de tar emot 

kommunionen blev faktiskt avskaffad i två utslag före och efter det Andra 

Vatikankonciliet. 

     I Rwanda, Afrika, 19 augusti 1982, såg Kibeho-visionärerna, ”en flod av blod, 

människor som dödade varandra, övergivna lik utan någon som begravde dem, ett 

träd i lågor, kroppar utan huvuden.” På våren 1994 bröt ett fasansfullt inbördeskrig 

ut i Rwanda mellan hutuer och tutsier i vilket uppskattningsvis 500,000 till 

1,000,000 människor dödades, många av dem halshuggna med machetes och 

dumpade i Kageafloden. (The Final Hour, sid. 255.) Visionen som gavs tolv år 

tidigare blev bokstavligen uppfylld. 

     Det är också anmärkningsvärt att en av Kibehovisionärerna, Emmanuel 

Segastashya, uppenbarade sig för Christina Gallagher ett år innan kriget bröt ut 

och bad henne: ”Be för mig och mitt land, Burundi.” Christina hade inte ens hört 

talas om det landet och ännu mindre om Emmanuel som blev ihjälslagen under 

kriget. (Out of the Ecstacy, sid. 11.) 

 

     I maj 1987 i Hrushiv sade Maria till Josyp Terelya: 

http://www.christinagallagher.org/
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     ”Inom tio år skall ditt folk [Ukrainarna] bli befriat.” (Witness, sid. 266.) Ukraina 

blev befriat från Sovjetunionen 1991. 

     Ödeläggelsen av World Trade-tornen i New York 11 september 2001 förutsades 

av flera personer. Maria Esperanza hade en vision 1992 av ”två enorma torn med 

svart rök runt omkring.” I mars 2001 förutsade hon att ett mullrande av något slag 

skulle äga rum i området New York – New Jersey. Den 25 augusti det året faxade 

hon ett budskap till Michael Brown som givits henne av St. Petrus att ”en stor 

händelse skall inträffa inom tre veckor eller tre månader.” Attacken mot 

tvillingtornen skedde under den tredje veckan efter det. (Signs and Wonders, 

hösten 2001, sid. 24f.) 

 

     12 februari 2004 talade Jesus till Valentina Papagna om att: ”bistert väder, 

stormar, jordbävningar och andra katastrofer, som sjukdomar” skall bli en 

väckarklocka för mänskligheten. Fem dagar senare (17 feb.) sade en ängel: ”Jag 

kom för att säga dig att mycket snart kommer ni att få en mycket stor jordbävning. 

Den kommer att ske i havsvattnet.” 8 maj sade den Välsignade Modern till 

Valentina: ”Jag säger dig att från början av detta år kommer många katastrofer att 

hända över hela världen. Det skall bli en stor jordbävning genom vilken hela 

jorden kommer att påverkas och många människor kommer att dö. Gud tillåter 

detta att ske för att människor inte avvisar syndfulla gärningar.” (Signs and 

Wonders, vår/sommar 2006, sid. 33.) 

     Tsunamin 27 december 2004 var resultatet av en underjordisk jordbävning. 

Efter att den skett sade Jesus till Valentina: 

     ”Var inte upprörd för den här katastrofen som hände i Indonesien. Det 

förutsades för länge sedan att detta skulle hända. Min Fader är mycket sårad av det 

Han ser på detta ställe, särskilt beträffande unga barn som är fattiga och oskyldiga. 

De skymfas väldigt ofta av onda män på grund av dessa mäns åtrå efter köttets 

vällustsynder.” 

     (Indonesien var en marknad för slavhandlare från hela världen. Ibid., sid. 35.) 

 

     En ung brasilian med namnet Pedro Regis har just börjat bli känd för sina 

förutsägelser, av vilka en del är anmärkningsvärt exakta. 27 november 2009 fick 

Pedro höra av Vår Fru: ”Ett stort lidande skall komma till de som bor i Italien. 

Något liknande skall komma till de som bor i Chile.” Tre månader senare 

upprepade hon: ”Stort lidande skall komma för invånarna i Chile. Liknande 

lidande skall också komma till de som bor i Lissabon.” Även om Italien och 

Lissabon ännu inte verkar ha fått utstå några anmärkningsvärda katastrofer efter att 

dessa ord uttalats, blev Chile den 27 februari 2010 drabbat av en förödande 

jordbävning med magnituden 8,8, den femte starkaste jordbävningen som 

registrerats och som skapade ”en nödsituation som är oöverträffad i Chiles 
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historia,” enligt president Bachelet. Enligt NASA var den kraftig nog att ändra 

jordaxelns lutning och förkorta dagen. Omkring 500,000 hem förstördes eller blev 

allvarligt skadade och den resulterade i att över 800 människor dödades. Omkring 

2 millioner drevs bort från sina hem. Broar, motorvägar och flygplatser blev 

allvarligt skadade till en summa av ungefär 30 miljarder dollar. Mer än 3,000 

skolbyggnader blev förstörda eller skadade. Tsunamin som följde sög ner båtar och 

hus i havet. (NY Times, 1,3,7 mars och 1 april 2010; Time Magazine 15 mars 2010, 

sid. 24.) 

     21 januari 2010 varnade den Välsignade Modern Pedro: 

     ”Kära söner och döttrar, ön Madeira kommer att ödeläggas och invånarna i en 

stor stad vid floden Tejo’s stränder kommer att få erfara ett tungt kors.” (Spirit 

Daily, 27 feb 2010.)  

     En månad senare orsakade störtfloder och lerskred fruktansvärd förstörelse på 

ön Madeira. 42 människor dog, 120 skadades och 29 saknas. Broar revs ner, bilar 

och till och med hus sveptes iväg. En del gator förvandlades till rasande flodvågor 

av flytande lera, vatten och spillror. Många av invånarna måste klamra sig fast vid 

staket för att undvika att föras bort. 

     7 januari 2010 sade den Välsignade Modern till Pedro: ”Bergens land skall 

skakas och bergen kommer att sjunka på många platser.” Fem dagar senare 

drabbades Haiti, känt som ”Bergens land”, av en förödande jordbävning. 

     18 mars 2010 varnade Maria: ”Död skall passera Golfens kust och kommer att 

efterlämna ett stort spår av förödelse.” Oljeriggsexplosionen i Mexikanska Golfen 

skedde en månad senare, 20 april 2010. Förutom de elva döda och sjutton skadade 

direkt efter explosionen, rann uppskattningsvis 5 miljoner oljefat ut i Mexikanska 

Golfen. (Science Fair, 6 okt. 2010.) 

     Christina Gallagher meddelade 12 december 2005 att ”det skall bli en stor 

jordbävning i Nya Världen. Den kommer att rasera mycket.” Fyra år senare kom 

jordbävningarna i Haiti och Chile. 25 mars 1995 mottog Christina ett budskap från 

vår Herre som sade: ”Nordamerika kommer att få känna sin synd. Eld kommer att 

härja.” Sju år senare uppgav CBS News: 

     ”Varje år kan man räkna med skogsbränder i väst såväl som orkaner i öst, men 

på senare år har det varit en enorm förändring vad gäller bränderna i väst. Vi har 

sannerligen aldrig sett något liknande i dokumenterad historia. Det verkar som att 

vi lever i en ny tid av megabränder – skogsinfernon tio gånger större än de bränder 

vi är vana vid att se.” 

 

     Löpeldarna i väst 2007 brände upp över 8,9 miljoner tunnland och förstörde 

över 3,000 byggnader enbart i södra Kalifornien och orsakade skador och 

relaterade kostnader för över 1,9 miljarder dollar (Ibid.). De som äger rum nu 

(2011) hotar att bli ännu värre. 
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     Majoriteten av förutsägande profetior verkar ha gällt vädret. 

     I Kapitel IV # C 1 såg vi Christina Gallagher´s förutsägelser (21 feb. 2005) 

om stormar, tornador, snabba väderförändringar, jordbävningar, etc. Under åren 

alldeles före och efter det, har det varit talrika väderrapporter som förklarat att den 

eller den översvämningen eller tornadon, torkan eller annan svår olycka var ”den 

värsta som dokumenterats” eller ”den värsta på många år.” 28 juli 1999 förklarade 

en Fox TV- special med titeln ”Signs from God - science tests faith”: 

     ”Naturkatastrofer (jordbävningar, tornador, orkaner, översvämningar och 

vulkanutbrott) har påverkat nästan en miljard människor enbart under de senaste 

fem åren. 

     Fakta 1: En tredjedel av alla naturkatastrofer under detta århundrade har hänt 

under 90-talet. 

     Fakta 2: Världen har ett genomsnitt på 700 naturkatastrofer per århundrade. 

Under 1990-talet har det redan varit 2,400 naturkatastrofer – mer än tre gånger 

genomsnittet. De förekommer oftare och blir allt svårare. Nio av tio av de 

kostsammaste naturkatastroferna som har hänt i Förenta Staterna har inträffat 

under de senaste tio åren. 

     Fakta 3: 130 miljoner människor har drabbats av översvämningar under 90-

talet, 700% mer än de som drabbades under 70-talet. 

     Fakta 4:  Sex gånger fler människor har drabbats av orkaner och tornados under 

90-talet än de som drabbades under 70-talet (en ökning med 600%). Fyra gånger 

fler människor har drabbats av vulkaner och två gånger så många människor av 

jordskred under 90-talet jämfört med 70-talet. 

     Fakta 5: Från 1960 – 1989 var det bara ett år som U.S.A. hade 1,000 eller fler 

tornador, men under 90-talet har det varit 1,000 tornador varje år i U.S.A. Dessa 

det senaste århundradets fenomen räknas som ’megakatastrofer’ av 

försäkringsbolagen och de har kostat tiotals miljarder dollar i skadestånd.” 

 

     Sedan 90-talet har det blivit värre. I en rapport av Bryan Walsh, publicerad på 

Internet av Time Magazine 17 okt. 2005 ställdes frågan: ”Är världen på väg in i en 

era av oftare förekommande naturkatastrofer?” och tillhandahöll utförliga bevis 

från översvämningar, torkperioder, löpeldar, orkaner, tornados, åskväder, etc. för 

att bevisa att den är det. 

     Tidigt 2003 publicerade Agence Presse i Frankrike följande notis: 

     ”Miljarder människor kommer att sväva i fara på grund av stormar, torka och 

översvämningar i en nära framtid, delvis som ett resultat av växthuseffekten, 

varnade en internationell vattenmyndighet… ’Extrema världsrekord slås varje år 

och de resulterande hydrometeorologiska katastroferna kräver tusentals liv och 

söndrar nationella ekonomier,’ sade William Cosgrove, vicepresident för gruppen 

som är baserad i Frankrike.” (NY Times, 28 feb. 2003.) 
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     Året efter den rapporten (2004) blästrade orkanen Charley Florida, orsakade 

skador för 15,4 miljarder och gjorde den till den andra kostsammaste katastrofen i 

Förenta Staterna. Den följdes av tre mindre orkaner. Likaså 2004, drabbade en 

jordbävning Indonesien (26 dec. 2004) och satte igång en tsunami som dödade 

230,000 människor och gjorde den till den sjätte dödligaste naturkatastrofen i 

världshistorien. Den varade mellan 8,5 och 10 minuter, den längsta som någonsin 

registrerats (Google ”2004 Indian earthquake and tsunami”). Sex år senare dödade 

en annan tsunami åtminstone 272 människor, efterlämnade 412 saknade och 

förflyttade omkring 16,000. (NY Times, 28 okt. 2010, sid. A6) 

     The 2005 World Disaster Report, utgiven av Internationella Röda Korset, 

räknade till 360 naturkatastrofer 2004, jämfört med 239 under 1995. Antalet 

människor som dödades i katastrofer ökade likaså från 643,418 under årtiondet 

som slutade 1994 till 901,177 under det följande årtiondet. (”Natural Disasters” 

av Brian Walsh, Ibid.) 

     I november 2007 upplevde Bangladesh sin värsta cyklon på över 100 år. Över 

10,000 människor uppskattades ha dött och över 1 miljon lämnades utan hem och 

arbete (NBC News, 19 nov 2007). 2008 skövlade cyklonen Nargis Myanmar 

Burma och efterlämnade 134,000 döda eller saknade och ytterligare en miljon 

hemlösa. Dess skador uppskattades till 10 miljarder dollar och den uppgavs vara 

den värsta katastrofen i burmesisk historia (NY Times, 27 maj 2008, sid. A10). Två 

tyfoner härjade på Filippinerna hösten 2009 och dödade omkring 300 människor 

och orsakade skador på egendom för ungefär 57 miljoner dollar, och förstörde 

skördar för 128 miljoner dollar (NY Times, 8 okt. 2009, sid. A12) innan den gick 

till Vietnam där ännu mer död och skada blev resultatet (NY Times, 1 okt. 2009, 

sid. A10). Tornadon som härjade i Joplin, Missouri 22 maj 2011 dödade 

åtminstone 139 människor och orsakade skador för 3 miljoner dollar (NY Times 29 

maj 2011, sid. A18). 

     I Brasilien åstadkom 47 dagars regn sådana översvämningar att åtminstone 251 

människor dödades och regeringen tvingades flytta 9,000 familjer och bygga 

10,000 nya hem. Översten Luis Kita förklarade att ”På 77 år har det inte regnat så 

mycket” (NY Times, 15 apr 2010, sid. A9). Ett år senare dödades 617 människor 

och 14,000 blev hemlösa efter flera översvämningar och efterföljande lerskred i 

vad NY Times kallade ”Brasiliens dödligaste naturkatastrof.” (17 jan. 2011, sid. 

A4). 

     Översvämningen i Pakistan i slutet av juli 2010, som det pakistanska 

metereologiska institutet kallade den värsta i landets historia, efterlämnade 

omkring sju miljoner människor hemlösa, skadade mer än tjugo miljoner och 

dödade omkring 1,800. Ungefär 10,000 blev instängda av kollapsade broar och 

översvämmade vägar. 3,700 hus blev förstörda och 100,000 tunnland jord spolades 
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bort i ett område som livnär 50,000 människor. (NY Times, 26 sep 2010, sid. A6). I 

oktober 2010 drabbade översvämningar i centrala och västra Afrika nästan  

2 miljoner människor, inklusive 64,500 barn under fem år (Zenit.org, 27 okt 2010). 

I Australien under januari 2011 översvämmades över 25,000 hem och 5,000 

företagsbyggnader (NY Times, 14 jan. 2011, sid. A7). 

     Jordbävningar har dessutom varit ovanligt ofta förekommande och förödande. 

Den indonesiska jordbävningen 1997 beskrevs som ”Den andra kraftigaste smällen 

på 100 år” (NY Times, 17 mars 2005, sid. A5). Den förstörde 87,000 hus, 

efterlämnade omkring 20,000 människor utan tak över huvudet förutom de 64 som 

dog (NY Times, 5 sept. 1997, sid. A5). 

     1999, nära Izmit i Turkiet, dödade en jordbävning på 7,6 över 17,000 människor 

(Spirit Daily, mars 2010). 2005 dödade Kashmirjordbävningen över 74,500 

människor och gjorde den därmed till den 14:e dödligaste jordbävningen genom 

tiderna. 2008 dödade jordbävningen i Sichuan, Kina, som sades ha varit den 9:e 

dödligaste genom tiderna över 74,500 människor förutom de 18,000 som 

rapporterades saknade och lämnade över 5 miljoner hemlösa (NY Times, 29 dec 

2008, sid. A6ff). Den indonesiska jordbävningen 30 sep 2009 dödade åtminstone 

1,100 människor (NY Times, 2 okt. 2009, sid. 1). Följande morgon startade en 

annan jordbävning nära Samoaöarna en tsunami som orsakade åtminstone 103 

dödsfall och ännu fler skadade (NY Times 1 okt 2009, sid. A6). 12 januari 2010 

skakades Haiti av en förskräcklig jordbävning som dödade omkring 376,000 

människor (NY Times 14 jan 2011, sid. A6) och tvingade uppskattningsvis 410,000 

människor att lämna sina hem. Chile upplevde 6 jordbävningar i mitten av 

november 2007, en av dessa klassades som 7,9. Ännu en, den 27 feb. 2010 som var 

500 gånger starkare än den i Haiti, var inte så förödande. Trots det dödade den över 

800 människor, omkring en halv miljon tvingades flytta och 2 miljoner fick sina 

hem skadade (NY Times, 1 mars 2010, sid. 1f). En jordbävning i västra Kina 14 

april 2010 dödade åtminstone 2,187 människor och skadade mer än 12,000  

(NY Times, 15 apr 2010, sid. A10). Enbart i staden Jiegu blev 15,000 hem förstörda 

(NY Times, 16 apr 2010, sid. A4). 

     En jordbävning utanför Japans kust 11 mars 2011 startade en tsunami som 

skövlade den östra stranden i landet med konsekvenser som ännu inte är helt 

beräknade. 12,800 döda har rapporterats och 15,000 människor saknas fortfarande 

(NY Times, 9 apr 2011, sid A6). Åtminstone 300,000 människor blev evakuerade, 

många av dem tvingades fly från regionen runt kärnkraftsanläggningen i 

Fukushima (Ibid. 13 mars, sid. 1). Skadorna så här långt har uppskattats till 300 

miljarder dollar, vilket gör den till den kostsammaste naturkatastrof som någonsin 

registrerats (Inside the Vatican, april 2011, sid.12). 

     The U.S. Geological Survey registrerade 44 ”betydande” jordbävningar under 

1970-talet och 47 under 80-talet. Under 90-talet steg antalet till 57. Men från år 
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2000 till mitten av 2008 registrerade de 109 med en magnitud på åtminstone 7,0 

(och 13 av en magnitud mellan 8,0 och 9,9) på Richterskalan (Spirit Daily, 28 maj 

2008). 

     Det förekom också katastrofer av annat slag. Den 14:e april 2010, när vulkanen 

Eyafjellajökull fick ett utbrott på Island, stördes flygtrafiken över hela Europa till 

en kostnad av nära två miljarder dollar för flygbolagen, för att inte tala om 

svårigheterna och utgifterna för de strandade resenärerna. 

     En översvämning i Georgia i september 2009 förklarades vara en av de värsta 

översvämningarna i Förenta staterna under de senaste 100 åren (NY Times, 5 nov. 

2009, sid. A17.) I Polen genomgick floderna Oder och Vistula sina värsta 

översvämningar på 160 år, tvångsförflyttade tusentals familjer och medförde 

åtminstone 15 dödsfall. (Zenit.org, 26 maj 2010.) ”Stora områden i Kina lider av 

den värsta torkan på 50 år” (NY Times, 3 juni 2011, sid. A5). 2008 förklarades  

en explosion av manetbeståndet i oceanerna över hela världen vara resultatet av 

överfiskning av tonfisk, haj och svärdfisk, höjning av havstemperaturer och 

föroreningar som har förbrukat syrenivåerna i kustnära vatten (NY Times, 3 aug. 

2008, sid. 1). 

     I september 2006 påpekade Dan Lynch att: ”De tio värsta katastroferna i 

Förenta staternas historia inträffade alla under de sista tio åren av 1900-talet. 2000-

talet har redan lidit av 9/11, tsunamin i Asien och orkanerna Charley och Katrina.” 

(29 sept. 2006) Eller, som Michael Brown uttrycker det: ”Av nationens ’största 

någonsin’- katastrofer har bara tre – den stora Chicagobranden, den kända 

översvämningen i Galveston och jordbävningen i San Francisco 1906 – inte ägt 

rum under de sista två årtiondena… Försäkringsstatistiken rapporterar att 

storskaliga naturkatastrofer är tre gånger vanligare än på 60-talet och med skador 

för 90 miljarder var 1998 det mest katastrofala året som registrerats.” En rapport i 

NY Times (31 maj 2008) förklarade att det har varit fyra gånger så många 

väderrelaterade katastrofer under de senaste 30 åren som under de föregående 75 

och att Förenta staterna hade upplevt mer av dessa katastrofer än något annat land. 

Oxfam International uppskattade att katastrofer fyrfaldigades från 120 om året på 

80-talet till 500 om året 2008. 

 

     Sammanfattningsvis har förutsägelserna som gjorts av Christina Gallagher 

och andra visionärer om svåra väderförhållanden blivit uppfyllda i överflöd under 

det första årtiondet på 2000-talet. 

     Som vi såg i det föregående kapitlet (C b.) har en del av profeterna också talat 

om en ekonomisk katastrof som skall drabba hela världen. När denna bok håller på 

att avslutas (2011) har tidningarna i tio år varit fyllda av rapporter om grava 

ekonomiska problem som påverkar det här landet och resten av världen och som 

hotar att växa sig allt värre. Alan Greenspam, som ledde USA:s Centralbank, 
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medgav att han blev fullständigt överraskad av detta. Kongressen har anslagit 15 

miljarder dollar, huvudsakligen för finansiell hjälp åt ekonomin. Den har också 

antagit ett ”stimulansprogram” på 789 miljarder dollar som har haft en del positiva 

effekter på ekonomin, men många ekonomer har allvarliga tvivel om dess 

långsiktiga verkan. 

     Ovanstående är några av de förutsägelser som faktiskt har blivit uppfyllda. 

Andra har tillkännagivit händelser som ännu inte har ägt rum. Vi får vänta på dem. 

Slutligen är det en del som uppenbarligen borde ha blivit uppfyllda redan men inte 

har det. Vi måste nu undersöka dem. 

 

 

B. FÖRUTSÄGELSER SOM TILLSYNES ÄR OUPPFYLLDA 

- särskilt om Johannes Paulus II och hans efterträdare 

 

     Som bakgrund kan det vara bra att komma ihåg ett budskap från Vår Fru till 

Fader Gobbi 1978 om vad som skulle hända efter Påven Paulus VI:s död: 

     ”Mörker kommer att sänka sig över Kyrkan och skall bli ännu tätare efter att er 

himmelska Moder har kommit för att ta emot själen av den främste av hennes 

favoritsöner påven Paulus VI, som på korset fullbordar sitt yttersta offer. Så länge 

han lever kan jag hålla tillbaka Guds rättvisas hand på grund av hans plågsamma 

martyrskap. Men efter hans död kommer slaget att falla. Kyrkan kommer att 

översvämmas av villfarelser som skall omfamnas och spridas vidare, och avfallet 

som så länge har brett ut sig likt en oljefläck skall nå sin höjdpunkt. Prästerna och 

deras flockar kommer att drabbas. För en kort tid kommer Herren att tillåta att det 

förefaller som om Han har övergivit sin Kyrka. Mörker kommer att djupna över en 

värld som har uppnått sina perversioners ytterlighet. Ju mer perverterad den blir 

desto mer envist kommer den att avancera på upprorets väg mot Gud, på   

avgudadyrkans väg, hädelsens väg, gudlöshetens väg. Den kommer alltså av sig 

själv att dra över sig allt det som den gudomliga rättvisan har förordnat för dess 

fullständiga rening genom mörker, eld och blod.” (To the Priests, 10 feb. 1978, 

#147 d-i.) 

 

     Denna text är som en sammanfattning av allt vi har läst om de kommande 

prövningarna för Kyrkan. Och vad Maria säger här om Paulus VI är väldigt likt det 

hon säger om Johannes Paulus II i texter som skall återges nedan.  Vad var då det 

”slag” som föll efter Paulus VI:s död? Det har förvisso varit offentligt publicerade 

rapporter om skandalöst uppförande av en del präster men de flesta av dessa 

händelser verkar ha ägt rum under Paulus VI:s ämbetstid eller tidigare. Det har 

uppenbarligen också varit ett växande åsidosättande av Kyrkans lära om 

preventivmedel och födelsekontroll. Det är emellertid inte tydligt så att villfarelser 



135 

 

har ökat påtagligt inom Kyrkan sedan Paulus VI. Kanske mörkret som skall 

efterfölja honom kan identifieras med det som förutsagts skall komma efter 

Johannes Paulus II. Hur som helst är detta en antydan om hur försiktiga vi måste 

vara med att försöka gissa exakt vad som avses med sådana profetior. 

     Låt oss nu återvända till Johannes Paulus II. Ett budskap som Fader Gobbi 

mottog kort efter det ovanstående kallade Johannes Paulus för ”den nye Påven som 

mitt Obefläckade Hjärta har erhållit från Jesus för Hans Kyrkas bästa. Han är en 

son som är särskilt älskad av mig för att han har vigt sig själv till mitt Hjärta från 

början av sitt prästerskap.” (#162) 

    På liknande sätt fick Patricia Devlin höra av sin skyddsängel att Johannes 

Paulus skyddsängel hade namnet ”Herrens Fästning.” När Patricia undrade över 

detta gavs hon förståelsen att ”den Helige Fadern och hans ängel är till för att vara 

Guds fästning för Kyrkan…” (The Light of Love, sid.225f.) 

     Efter att Johannes Paulus dött gavs flera människor visioner av honom i himlen. 

Bara några timmar efter hans död såg Ivan från Medjugorje honom stå bredvid den 

Välsignade Modern, ”leende, ung och väldigt lycklig.” Vår Fru sade till Ivan: 

”Detta är min son. Han är hos mig.” (Från ett tal av Ivan 25 apr. 2005 i Lancaster, 

Philadelphia.) 

     Samma dag mottog Gianna Talone Sullivan ett budskap från Vår Fru: ”Jag tar 

alla dina intentioner och böner till Gud Faderns tron där min högt älskade Påve nu 

gläder sig i min Sons Heliga Hjärta.” Några dagar senare (8 april) hade Gianna en 

vision av den avlidne Påven stående vid sidan av Vår Fru. Han såg mycket yngre 

ut än vid tiden för sin död och bar en gyllene skrud. Maria sade: 

     ”Mina små, jag kommer till er för att ge er frid. Här vid min sida är min högt 

älskade Påve. Se hur underbar han ser ut och utstrålar min Sons Kärlek.  Han 

upprepar också min Sons Ord: ”Gråt inte över mig, O Jerusalem, men över mina 

barn.” (Luk 23:28. Från ett offentligt brev av Michael Sullivan, daterat 24 sep. 

2005.) 

 

     Ingen av de ovanstående uppenbarelserna och budskapen är förvånande, men de 

är lite svåra att få ihop med vad Maria har sagt skulle komma efter Paulus VI:s 

död. Kanske ses, som föreslogs ovan, Johannes Paulus II:s ämbetstid som en 

förlängning av Paulus VI:s. 

     Andra förutsägelser om Johannes Paulus II uppställer svårare problem: 

     1) Flera förutsade att denne Påve skulle definiera en dogm att Maria är 

”Coredemptrix, Mediatrix och Advocate.” Således visades Sadie Jaramillo en bild 

av Vår Fru omfamnande Påven Johannes Paulus II. Maria hade, säger hon, en rikt 

utsmyckad krona på sitt huvud, och sade till henne: ”Jag bär en krona för att han 

(Johannes Paulus) kommer att kröna mig med titeln Co – Redemptrix, 

Mediatrix, Advocate av all nåd!” (30 jan. 1998. The Great Sign I, sid. 433f.) 
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     Senare hade Sadie en vision av Påven när han läste en pergamentrulle. Hon 

förklarar att ”Johannes Paulus II läser den dogm som skall bli katalysator för att 

sätta profeterade händelser i rörelse.” (TGS II, sid.6.) Den dogm det handlar om är 

den nyss nämnda. Johannes Paulus definierade inte denna dogm, fastän han talade 

om Maria som Co-Redemptrix flera gånger som nämnts i kapitel III, #F 4. 

 

     2) Flera visionärer talade om faror som hotade Johannes Paulus II. Josyp 

Terelya talade om Maria som uppenbarade sig för folkmassor samlade runt 

kapellet i byn Hrushiv i Ukraina. Vid ett besök där i maj 1987 såg Josyp själv ett 

slags skärm i skyn på vilken 19 ansikten framträdde. Några av dem kände han igen 

som regeringsledamöter och KGB-befäl. Andra var okända för honom, men 

inkluderade några präster och en kardinal. Alla ansikten hade hycklande leenden 

som skrämde honom. (Witness, sid.272.) 

     Josyp togs med till Rom några år senare av biskop Danylak, en ukrainsk biskop 

i Toronto. Där granskade Josyp bilder av Kyrkans ämbetsmän och kände igen 

några av dem vars ansikten hade visats för honom. Han hade ett fem timmar långt 

samtal med den kardinal som fanns bland de ansikten han hade sett. Den senare 

grät när Josyp talade om hur denne kardinal hade handlat felaktigt när han gjorde 

överenskommelser med kommunisterna. Josyp fick till slut möjlighet att varna den 

Helige Fadern personligen för några av dessa kyrkliga ämbetsmän. Vid ett besök 

ett eller två år senare frågade Josyp Påven varför han hade behållt dessa män i sin 

tjänst när de var ett hot mot honom. Johannes Paulus svarade att han hellre ville ha 

dem i Rom där han kunde hålla ett öga på dem, än någon annanstans där han inte 

visste vad de höll på med. (Witness, sid, 314. De sista tre meningarna i detta stycke 

är baserade på ett tal som Terelya höll vid University of Notre Dame, Illinois, USA 

i april 1992. Jag känner inte till någon publicerad version av denna redogörelse. Fr. 

O´Connors fotnot.) 

     Denna vision kan verka rimlig. Andra är emellertid svårare att acceptera. 

Christina Gallagher, till exempel, blev undervisad av Jesus: ”Be och offra för de 

som talar med hädelse om Min son i Petrus stol. Min son är omgiven av många 

vars hjärtan är fulla av hat och avund.” Sedan sade Vår Fru till henne: 

     ”Mitt barn, be Herrens bön för beskydd av Påven Johannes Paulus II.  Han är i 

fara på många olika sätt. Många av de han leder i ljuset av Min Son följer inte hans 

befallningar. Kyrkan kommer att skakas.” (29 mars 1989, Please Come Back, sid. 

120.) 

     1992 hade Christina en vision av Johannes Paulus II liggande på ett blodigt fält. 

(Please Come Back, sid. 64. Notera att mordförsöket av Mehmet Ali Agca redan 

hade ägt rum 1981.) Senare 1992 såg hon Påven sittande i en vacker stol av snidat 

trä. När han reste sig och gick iväg krossades stolen plötsligt av fyra onda andar. 

Kort därpå, när han stod på trappan utanför Vatikanen, såg hon Påven med blod 
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droppande från sina händer på samma sätt som från Jesus sår. Han var i chock. 

Därefter steg svart rök upp bakom Vatikanen och täckte den helt och hållet. (The 

Sorrow, sid. 207f.) 

     På liknande sätt anmodades Julia Kim, den 14 okt 1989, av den Välsignade 

Modern  

     ”Bed och offra och gottgör ständigt för Påven, kardinalerna, biskoparna och 

prästerna. De som är kontrollerade av djävlarna kämpar hårt för att slå ner den 

Helige Fadern och leda Kyrkan till undergång. Men alla djävlarna kommer att 

förlora sin makt när mina tårar och mitt blod förenas med era offer och er 

gottgörelse. (Messages of Love, sid.82.) 

 

     Johannes Paulus II hade faktiskt blivit skjuten och nästan dödad av Mehmet Ali 

Agca den 13:e maj 1981. (Årsdagen för en av Marias uppenbarelser i Fatima.) Han 

blev också attackerad och sårad av en upprorisk präst den 12:e maj 1982 i själva 

Fatima, för att inte tala om ett planerat angrepp den 15:e januari 1995 på 

Filipinerna som avvärjdes av polisen. (Cultural Catholic säger under rubriken 

”Påven Johannes Paulus II” att ”Forskare har funnit 21 och möjligen 22 attentat 

mot Påven Johannes Paulus II:s liv mellan 1978 och 1989.” Fr. O´Connors fotnot.) 

Ingen har emellertid någonsin påstått att något av dessa attentat anstiftats av 

medlemmar i hierarkin. Och den som faktiskt efterträdde Påven Johannes Paulus 

var hans nära vän och medarbetare Kardinal Ratzinger. Därför måste ovanstående 

profetior, om de är autentiska, tas som symboliska framställningar av de ofantliga 

lidanden denne Påve faktiskt genomled. 

 

     3) Till slut kanske det svåraste problemet med våra ’profetior’ ligger i 

budskapet från Garabandal att Johannes Paulus II skulle vara den siste påven. Den 

3 juni 1963, dagen då Johannes XXIII dog, sade Vår Fru till visionären Conchita i 

Garabandal att det bara skulle bli tre påvar till. När Paulus VI dog upprepade hon 

att det bara skulle bli två ”before the end of the age.” (I en intervju med Fader 

Laffineur 8 sep 1965 förklarade Conchita: ”Efter Hans Helighet Paulus VI skall det 

bara bli två påvar till ’before the end of the age’ (la fin des temps). Den Välsignade 

Jungfrun sade det till mig, men jag vet inte vad det betyder.” (L’Etoile dans la 

Montagne. Fr. O´Connors fotnot.) När Johannes Paulus I:s plötsliga död följdes av 

att Johannes Paulus II valdes till påve förklarade hon att han skulle vara den siste 

påven. Vad detta betyder förtydligade hon inte närmare. (She Went in Haste III, sid 

136ff.) Harry Hanratty avhandlar problemet med att tolka denna profetia utan att 

komma till någon bestämd slutsats. (”Garabandal and the Papacy,” Garabandal 

Magazine, jan – mars 1999.) 

     På tal om Johannes Paulus II sade Maria till Fader Gobbi: 
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     ”…detta är Påven i min hemlighet, den Påven som jag talade om till mina barn 

under uppenbarelsen [d.v.s. i Fatima] …Påven ger Kristus ljus åt alla i dessa tider 

av stort mörker… När denne Påve har fullgjort den uppgift som Jesus har anförtrott 

honom och jag kommer ner från himlen för att ta emot hans offer, kommer ni alla 

att svepas in i ett kompakt mörker av avfall som sedan skall bli allmänt.” (To the 

Priests, #449 c – f, 13 maj 1991.) 

 

     (Det är anmärkningsvärt att Maria 1991 skulle ha sagt ”Påven som jag talade 

om till mina barn under uppenbarelserna.” Hon syftar uppenbarligen på 

uppenbarelserna i Fatima. I den omtalade ”tredje hemligheten i Fatima” sågs Påven 

leda en procession uppför en backe bara för att bli skjuten när han nådde toppen. 

Men 1991 var innehållet i den Tredje Hemligheten bara känt för några få 

människor inne i Vatikanen. Det är dessutom anmärkningsvärt att Maria ett år 

innan hade sagt till Fader Gobbi: ”Min tredje hemlighet skall uppenbaras för alla 

genom att själva händelserna äger rum. To the Priests, #425, 13 maj 1998.) 

     Men Johannes Paulus II blev inte den siste påven. Hans död har knappast följts 

av ett ”kompakt mörker av avfall.” Han har i själva verket blivit efterträdd av en 

trogen vän och bundsförvant. Benedikt XVI verkar i stort sett sträva mot samma 

mål som sin företrädare. Dessutom har några av våra visionärer lovordat Benedikt. 

Till exempel sade Maria till Christina Gallagher: ”Ni har givits Påve Benedikt 

som gåva för att fullborda det arbete som behövde slutföras, men be, be för 

honom.” (Signs and Wonders, 17/2, sid. 21.) 

 

     Sammanfattningsvis gör några av våra profeter förutsägelser som är svåra att 

förlika med historiska fakta: att ett stort mörker skulle sänka sig över Kyrkan efter 

Påven Paulus VI, att Påven Johannes Paulus II skulle definiera Maria som 

Medfrälserska, Förmedlare och Försvarare, att han skulle vara den siste påven och   

åtföljas av en troninkräktare. 

     Ingen av dessa saker har ägt rum. Betyder detta att dessa så kallade profetior var 

falska? Det skulle kunna hävdas att en del av dem talade symboliskt snarare än 

bokstavligt. Mörkret som förutsagts kanske redan är här men vi har inte insett det 

helt och hållet. Det kan också vara så att några av de förutsagda händelserna hölls 

borta genom bön. När Sadie Jaramillo var störd av det faktum att en del av de 

förutsägelser som givits henne inte hade blivit uppfyllda ännu, tillrättavisade Jesus 

henne:  

     ”Det stör dig att himlen har varit blidkad för en stund, att du känner dig som 

Jona? Inte förstörde Jag Nineve heller, för de svarade på Jonas rop. Vad angår det 

dig om det kommer före årets slut eller kort efter? ... Låt de som tror förstå att Mitt 

dröjsmål är kärlek och barmhärtighet, inte försening.” (The Great Sign I, 222.) 
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     I alla händelser utgör dessa till synes ouppfyllda profetior ett svårt problem. Å 

andra sidan finns starka indicier på äkthet för några av de involverade profeterna, 

särskilt vad gäller förverkligandet av andra förutsägelser de har gjort, som angetts i 

första delen av detta kapitel. En sak är säker - autentiska profetior ger vanligen inte 

bokstavliga och detaljerade redogörelser för de förutsagda händelserna utan snarare 

ett slags indikation. Vi kan bara vänta och se om de problematiska profetiorna 

kommer att gå i något slags oförväntad uppfyllelse. 
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VI 

 
TIDSLINJE 

 
 

En fråga som uppstår naturligt för alla är hur snart de förutsagda händelserna skall   

äga rum? Detta är ett riskabelt ämne med tanke på Jesus uttalande: ”Dagen och 

timmen känner ingen, inte ens himlens änglar, inte ens Sonen, ingen utom Fadern.” 

(Matt. 24:36) Han varnade att Han skulle komma som en tjuv om natten (Matt 

24:43) och Han vill finna oss förberedda när det än händer. Vårt ansvar är att alltid 

vara förberedda. 

     Denna varning upprepas i Vår Frus budskap till Fader Gobbi i september 1975: 

     ”Det finns även de som, i mitt namn, tror att de kan ange datum för händelser 

och exakta skeenden och glömmer att timmen och stunden är en hemlighet som är 

dold i Guds barmhärtiga och faderliga Hjärta…Och så säger jag er, älskade söner, 

utrannsaka inte framtiden så skall varken ängslan eller modfälldhet få grepp om er! 

Lev bara i den nuvarande stunden i fullständig överlåtelse, tätt intill Mitt 

Obefläckade Hjärta, i den nuvarande stund som den Himmelske Fadern ställer till 

ert förfogande, mina små barn.” (To the Priests, #81 m-o.) 

 

     Vi bör också komma ihåg det faktum att oräkneliga självutnämnda profeter 

under de senaste århundradena har tillkännagivit att slutet var nära, vilket ledde till 

att människor vidtog försiktighetsåtgärder som de senare fick ångra. (När denna 

bok avslutades, förutsade Harold Camping att ”the Rapture” skulle äga rum 21 maj 

2011. NY Times, 20 maj 2011, sid. 1.) 

     Men det faktum att Jesus för 2000 år sedan vägrade att ge ett datum utesluter 

inte att Han varnar oss idag att tiden är mycket nära. Problemet kompliceras 

ytterligare av det faktum att Gud ibland ändrar tidsordningen för händelser på 

grund av vårt gensvar på Hans varningar. Vi har redan sett flera visionärer 

tillkännage att det straff vår värld förtjänar har uppskjutits genom den Välsignade 

Jungfruns förbön och de böner och offer som offrats av de trogna. 

     Utan att ange några precisa datum har många av våra visionärer på olika sätt 

tillkännagivit att händelserna de talat om är nära förestående. En del av deras texter 

har citerats i de föregående kapitlen. Nu måste vi undersöka detta ämne 

systematiskt. 
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A. TIDENS SLUT ÄR NÄRA 

 

     Vi varnas ofta att helt enkelt fästa uppmärksamheten på ”tidens tecken”, som 

när Maria frågade Mirjana i Medjugorje: ”Mina barn, känner ni inte igen tidens 

tecken?” (2 april 2006). Några veckor tidigare, i budskapet Mirjana mottog på sin 

födelsedag (18 mars 2006), sade Maria: ”Bara med fullständig inre självförnekelse 

kommer ni att känna igen Guds kärlek och de tidens tecken i vilka ni lever. Ni 

kommer att bevittna dessa tecken och ni skall börja tala om dem.” 

     Vid andra tillfällen är det tydligt uttalat att ”tidens slut” är nära eller rentav har 

börjat. Syster Lucia i Fatima sade tre gånger till Fader Agostino Fuentes att 

”Madonnan har uttryckligen sagt att vi närmar oss de sista tiderna.” En gång sade 

hon att ”Djävulen har börjat den sista striden.” En annan gång sade hon att ”de 

sista hjälpmedlen som Gud ger världen är den Heliga Rosenkransen och 

hängivenhet för Marias Obefläckade Hjärta.” (R Vincent, Please Come Back, sid. 

24.) 

     Folkmassorna som var närvarande i Hruschiv 1987 hörde Vår Fru säga: 

”Tiderna nalkas som kallas tidens slut! (Witness, sid. 277.) 

     Till Ruth Ann Wade var Jesus budskap mycket bestämt: ”Ni lever i tidens slut. 

Bed att den Helige Ande skall upplysa er om detta faktum.” (RAW 26 jan. 1994.) 

     För att bevara perspektivet måste vi komma ihåg att den Helige Paulus skrev till 

människor i sin egen tid om ”oss som har tidsåldrarnas slut inpå oss.” (1 Kor. 

10:11) Jesus sade dessutom i Uppenbarelseboken (22:7): ”Jag kommer snart”, och 

ändå har 2000 år passerat utan att Han har kommit. Av denna anledning var 

Vassula djärv nog att fråga Jesus: ”Din uppfattning om snart verkar vara olik vår. 

Så när du säger att du kommer snart, menar du då ditt snart eller vårt?” Jesus 

svarade henne mycket bestämt: ”Ert snart!” Vassula påminner ofta om detta i sina 

föreläsningar. 

     Under det Marianska året 1987 gav Maria Fader Gobbi detta budskap: 

     ”Från och med detta år kommer er himmelska Moders tid att på ett kraftfullt 

och officiellt sätt ta sin början. … Kom tillbaka, O mänsklighet, så långt borta och 

så moraliskt fördärvad! ... Detta är min tid, tiden för den stora återkomsten. Detta 

är tiden för det stora straffet. Den gudomliga rättvisans bägare är full, mer än full, 

den flödar över. Ondska täcker hela världen. Kyrkan är som om den var förmörkad 

av avfall och synd. Herren måste för Sin barmhärtighets segers skull från och med 

nu rena er med Sin rättvisas och kärleks kraftfulla ingripande. De mest 

smärtsamma och blodiga stunder förbereds för er. Denna tid är närmare än ni tror. 

Redan under detta år kommer stora händelser att äga rum angående vad jag 
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förutsade i Fatima och har berättat i hemlighet för de barn för vilka jag fortfarande 

uppenbarar mig i Medjugorje…” (To the Priests, #357 h-m, 3 juli 1987.) 

 

     I Garabandal verkar Maria emellertid göra skillnad mellan ”tidens slut” och 

”världens slut.” När visionären Conchita frågade: ”Skall världens slut komma vid 

tiden för dessa framtida händelser?” svarade Maria: ”Nej, tidens slut.” 

(Garabandal Journal, mars-april 2007, sid. 6.) Exakt vad detta betyder är svårt att 

säga, men det stämmer väl med de förutsägelser som presenterats i det föregående 

kapitlet om den ärorika tidsåldern som skall följa efter reningen. 

     I olika ordalag tillkännager alltså dessa profeter för oss att vi är mycket nära 

tidens slut eller faktiskt redan har trätt in i den. Ibland är detta budskap uppdelat i 

särskilda ämnen som vi nu måste undersöka. 

 

B. BARMHÄRTIGHETENS TID 

GER VIKA FÖR RÄTTVISANS TID 

 

     Vi såg i kapitel I hur Jesus sade till St. Faustina att världen då levde i en 

Barmhärtighetens tid som skulle följas av en Rättvisans tid. 1937 tillade Han: ”Min 

barmhärtighets sekreterare, skriv och berätta för själar om denna Min stora 

barmhärtighet, för den fruktansvärda dagen, Min rättvisas dag, är nära.” (Divine 

Mercy, #965.) Flera av våra profeter antyder att den dagen faktiskt har kommit. 

     I en intervju som tydligen ägde rum i augusti 1993 sade Christina Gallagher 

att från och med 1992 skulle många ropa efter Herren, men Herren skulle inte höra 

dem. Hon förklarade: ”Guds Barmhärtighet börjar ta slut, fick jag höra, och Guds 

Rättvisa skall börja.” (The Sorrow, sid. 273.) 

     Även Maria varnade Christina: 

     ”Ni är mina barn och jag måste säga er att bägaren flödar över och är på väg att 

hällas ut över er. Ni kommer att gråta bittert för att ni vägrat svara på budskapet 

från er moders hjärta.” (The Sorrow, sid. 224.) 

 

     På liknande sätt sade Jesus till Sadie Jaramillo: 

     ”Tidsåldrarnas tid är över mänskligheten, men de har ögon och ser inte och öron 

men hör inte…Det är därför Jag går fram snabbt nu, för att visa er att 

Barmhärtighetens tid slutar och Rättvisans tid börjar! Många har ivrigt väntat på 

nya ord och de förstår inte att allt som behöver sägas har sagts. Nu kommer 

utlevandet och förverkligandet av Mina ord att ske snabbt.” (The Great Sign II, sid. 

90, 21 maj 1999.)   

 

     I början av januari 2008 vaknade Vassula klockan 3:10 på morgonen och gavs 

följande budskap: 
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     ”…vi är mycket nära de händelser som har förutsagts att mänskligheten skall 

möta och de står nu för dörren, händelser som framkallas av världens ondska, 

själviskhet och brist på kärlek, händelser som är resultatet av världens förkastande 

av Guds Ord, dess illvilja, hyckleri och gudlöshet. Jorden är i fara och kommer att 

drabbas av eld. Guds vrede kan inte hållas tillbaka längre och den kommer att falla 

över dem för att människan vägrar att sluta synda. Guds Barmhärtighet alla dessa 

år fanns för att dra så många som möjligt till Honom, för att utsträcka Hans Arm 

för att rädda dem, men bara ett fåtal förstod och lyssnade. Hans Barmhärtighets tid 

kommer inte att fortsätta mycket längre och tiden kommer då alla skall prövas. 

Jorden skall från sitt inre spy ut floder av eld och världens människor skall förstå 

sin meningslöshet och sin hjälplöshet utan Gud i sina hjärtan. Gud är trofast och 

trogen Sitt Ord. Tiden har kommit då Guds husfolk skall prövas och de som 

avvisat Hans Barmhärtighet skall få smaka Guds Eld.” (Från ett brev mejlat av 

David Cesar 7 januari 2008 till Vassulas anhängare.) 

 

     Å andra sidan antyder en del av profeterna att det fortfarande finns lite tid för 

barmhärtighet. I Cold Spring, Kentucky, fick den anonyma visionären veta: 

     ”Det är en tid av stor bedrövelse på er jord, men det är också en tid för Guds 

särskilda nådegåvor. Jag har sagt er många gånger att dörren till Guds nådegåvor 

står öppen nu, och om ni önskar bli frälsta genom Hans barmhärtighet är det tid nu 

att göra det. Tiden är nu! … 

     …Om ni längtar efter Guds förlåtelse, efter Guds barmhärtighet och efter en 

bestående relation med er Himmelske Fader, så närma er Honom nu, denna dag, 

och ta emot den Gudomliga Nåd Han nu erbjuder och skänker till alla Sina trogna 

själar och hela mänskligheten. Han kallar särskilt de där själarna som tror att deras 

synder är så svåra att de inte vågar närma sig Honom. Gud är en älskande Fader 

och kommer att förlåta alla tänkbara synder ni begått om ni bara ber Honom. Det 

finns ingen synd som Han inte kommer att förlåta, ingen själ Han inte kommer att 

välkomna tillbaka in i Sitt Hjärta.” (Petrisko, sid. 442f.) 

 

 

C. UPPLYSNINGEN AV SAMVETET 

 

     Vi såg i kapitel IV att en av de första faserna av Tidens slut kommer att vara 

upplysningen av våra samveten. Några av visionärerna förklarar att detta är på väg 

att äga rum. 

     Vår Fru sade till Christina Gallagher 25 juli 2005: ”Mina barn, ni närmar er 

själens upplysning.” Den 25 augusti 1998 sade Maria till Sadie Jaramillo: 

”…snart kommer upplysningen av ert samvete och era själars tillstånd att äga rum! 
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Har det inte blivit sagt till er att denna stora händelse skulle komma mitt i stort 

kaos och förvirring?” (The Great Sign II, sid. 34.) 

    

 

  Jesus sade till Vassula: 

     ”Tidens slut är närmare än ni tror… (Tidens slut är inte världens slut, det är 

slutet på en tidsålder. Vassulas fotnot) … plötsligt skall det komma över er en tid 

av stor bedrövelse, oöverträffad alltsedan länderna blev till [fritt efter Dan 12:1]. 

För jag skall låta er själ få se alla händelser under er livstid. Jag skall avslöja dem 

en efter en. Till er själs stora förskräckelse kommer ni att inse hur mycket 

oskyldigt blod era synder utgöt, från offersjälar. Sedan skall Jag göra er själ 

uppmärksam på att ni aldrig har följt Min Lag…Ert hjärta skall då se tillbaka på 

sina synder och gripas av samvetskval. Ni kommer i stor bedrövelse och under 

själskval att genomlida er laglöshet och inse hur ni ständigt vanhelgade Mitt Heliga 

Namn och hur ni avvisade Mig, er Fader…Panikslagna kommer ni att skälva och 

bäva när ni ser er själva som ruttnande lik, skövlade av maskar och gamar. 

     Och om era ben fortfarande bär er skall Jag visa er vad er själ, Mitt Tempel och 

Mitt Hem, har omhuldat hela ert liv. I stället för Mitt Eviga Offer kommer ni till er 

förskräckelse att få se att ni kelat med Huggormen och att ni i er själs allra innersta 

hade upprättat den Vanhelgande Skändlighet som profeten Daniel talade om.” 

(Sant Liv i Gud, 15 september 1991.) 

 

 

D. ANTIKRISTS ANKOMST 

 

     Antikrists framträdande har också presenterats som mycket snart. 1989 talade 

Maria till Fader Gobbi om talet 666, odjurets tal i Uppenbarelseboken 13:18. Hon 

påpekade att året 666 på ett ungefär var datumet för Islams ursprung, att dess 

fördubbling, d.v.s. 1332, representerar början av rationalismen med dess attack mot 

tron och att dess tredubbling, 1998, indikerar den tid i vilken frimureriet skall 

lyckas med att upprätta en falsk Kristus och en falsk kyrka. Förmodligen är detta 

datum, som de andra, bara ungefärligt. 

     Några visionärer förklarar att Antikrist redan är närvarande i världen men att 

han inte har manifesterat sig ännu. En text med denna innebörd från Patricia 

Talbott citerades i kapitel III # C. 2006 sade Vår Fru mycket tydligt till Christina 

Gallagher: 

     ”Antikrist som omtalas i Skriften är nu bland er. Snart kommer ni att erfara 

hans kontroll. Många kommer att överge Guds Kyrka. De gör det redan, men snart 

kommer de att springa därifrån…Alla goda präster som ber, predikar sanning och 

försvarar Skriften kommer att uppslukas av de som har förirrat sig från allt som är 
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av Gud. De tjänar endast köttet och världens demoralisering. Min Son Jesus skall 

fälla dem en efter en. Ni skall erfara detta när ni kommer att se en schism splittra 

Guds Kyrka. Många kommer att tvingas in i en Sanningens och Tystnadens Kyrka 

i världen. När allt detta passerar, då skall Antikrist vara i sitt fäste i Guds Kyrka.” 

(Tredje Budskapet för 16 och 25 juli, 2006.) 

     Två år senare sade Jesus själv till Christina: ”Antikrist förleder fler själar än 

någonsin för att ni befinner er i Antikrists tid.” (30 mars 2008) Vår Fru, Fridens 

Drottning, sade rent ut till Christina: ”Födslovärkarna är över. Världen är 

överlämnad till Antikrist.” (29 mars 2009) 

 

     Sammantaget är alla dessa budskap överens om att Antikrists tid är mycket 

nära. Några förklarar att han redan är närvarande. 

 

 

E. STRAFFET 

 

     Det förutsagda Straffet uppges också vara nära förestående eller redan på väg. 

1981 gjorde Sister Mary Mildred Neuzil, för vilken Maria hade uppenbarat sig i 

ungefär tjugofem år, kommentaren: 

     ”Vad jag påvisat starkast i några av budskapen, speciellt de senaste, är den korta 

tid som tilldelats oss för att be och att genomföra världsfred. Det är en brådska hos 

Vår Fru när hon talar som inte lämnar något tvivel om närheten till den 

förskräckliga rening som håller på att falla över alla länder…” (Signs and 

Wonders, Winter 2004/2005, sid. 434.) 

 

     1993, när Fader Gobbi predikade i Tokyo, sade Maria till honom: 

     ”Jag tillkännager nu för er att tiden för den stora prövningen har kommit, för 

under dessa år skall allt jag har förutsagt för er hända. Avfallet och den stora 

schismen i Kyrkan håller på att äga rum och det stora straffet som jag förutsade på 

detta ställe står nu för dörren.” (To the Priests, # 501h.) 

 

     Vår Fru sade till Sally Steadman: ”Rättvisans Bägare är full. Den är mer än 

full, den svämmar över! Det är dags för min Son att komma med Sin barmhärtighet 

och rena världen. Till och med min Kyrka är förmörkad av avfall i synd.” (3 juli, 

2004) 

     Man kan sammanfatta dessa yttranden genom att säga att bestraffningen av 

denna syndfulla värld och Kyrkan själv redan har börjat och snart skall nå sin fulla 

styrka. 
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F. BRÅDSKA MED OMVÄNDELSE 

 

     Ibland uttrycks den korta tid som återstår i termer av brådska med omvändelse. 

I Medjugorje sade Maria: ”Omvänd er innan det är för sent, medan det ännu finns 

tid.” (Kraljevic, sid. 82) Till Christina Gallagher sade Maria: ”Mina barn, jag 

bönfaller er, vakna innan det är för sent. Påskängeln är nära förestående.” (The 

Sorrow, sid. 132.) Maria bad enträget Fader Gobbi: 

     ”Tillkännage och sprid detta moderliga, angelägna och brådskande budskap: 

”Kom tillbaka! Kom tillbaka genast till er frids och frälsnings Gud. Tiden som har 

givits er för er omvändelse är nästan över.” (3 juli 1987, Brief, # 16.) 

 

 

 

G. DEN NYA PINGSTEN 

 

     Inte bara straffet sägs vara nära förestående, det är också den välsignade tiden 

som skall följa efter det. Jesus sade till Vassula: 

     ”Ecclesia [Kyrkan] behöver återupplivas och Hennes Reningstid är nästan över 

nu. Den Helige Ande skall komma över er alla och ge er hopp, kärlek och tro. Han 

skall återställa er tro och ge näring åt er själ. Detta skall bli känt som den Stora 

Återkomsten, som utflödet av en Evig Källa, som Blommornas Blomstringstid. 

Ecclesia’s rening skall förbereda er alla för att möta en Ny Himmel och en Ny 

Jord. Hon skall förbereda er att möta er Gud och förstå Min djupa kärlek som Jag 

har för er alla.” (Sant Liv i Gud, 6 augusti 1988.) 

     I ett tal som hölls 1999 i Le Mans, Frankrike, beskriver Vassula ett tillfälle när 

”Jag förstod att den Andra Pingsten redan har börjat för några år sedan. Den Andra 

Pingsten är individuell (personlig).” (True Life in God Magazine juni 2007, sid 17.) 

 

     Genom Fader Gobbi uppmanade Maria: 

     ”Kämpa, ljusets barn, för stunden för min strid har nu kommit. I den svåraste av 

vintrar är ni knopparna som slår ut från mitt Obefläckade Hjärta och som jag 

placerar på Kyrkans grenar för att säga er att hennes vackraste vår är på väg att 

anlända.  

     Detta skall för henne vara den andra Pingsten. Av detta skäl inbjuder jag er att i 

kyrksalarna ofta upprepa den bön jag har bett er om: 
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Kom Helige Ande, 

kom genom den mäktiga förbönen 

från din älskade brud Marias 

Obefläckade Hjärta.” 

 

                                                                                    (To the Priests, # 604 t-w) 

 

(Samma bön ges av Jesus till Vassula i budskapen Sant Liv i Gud. ö. a.) 

 

 

H. KRISTUS ÅTERKOMST 

 

     Att Kristus återkomst (för att återställa ordningen i den nuvarande världen, som 

förklarades i kapitel IV # D 4) skall äga rum snart har också blivit bekräftat av 

väldigt många av våra profeter. Så här blev Fader Gobbi tillsagd: ”…ni måste 

tillkännage den nära förestående återkomsten av Jesus i ära som skall leda 

mänskligheten in i den nya tid då äntligen nya himlar och en ny jord skall synas.” 

(To the Priests, # 5331.) Än en gång sade Maria till honom: ”Spridningen av 

avfallet från tron är alltså det tecken som visar att Kristus Återkomst från och med 

nu är nära förestående.” (To the Priests, # 420d.) 

     Umberto Gagliardi, ägaren till en liten verkstad i Olivetro Citra, Italien, 

brukade se Maria fyra eller fem gånger i månaden (mellan 1986 – 1989). Han 

berättar: ”Madonnan sade att Jesus skall komma ner snart. Massor av länder skulle 

försvinna från världen. Det är därför Madonnan har uppenbarat sig. Mänskligheten 

tänker bara på naturliga saker. Det finns ingen respekt i familjer och ingen respekt 

för någonting.” (The Final Hour, sid. 302.) 

     Till Vassula säger Jesus om och om igen: ”Min återkomst är nära förestående.” 

 

     För att behålla perspektivet bör det noteras att inte bara en ’mellanliggande’ 

ankomst av Kristus för att etablera Sitt Rike i världen sägs komma snart, utan även 

Hans slutliga ankomst i ära. Så här säger Vår Fru i ett budskap till Josefina-Maria 

i Melbourne, Australien: 

     ”Min Son väntar på att komma i all Sin Ära. Det skall ske snart. Min Son 

önskar att Hans människor ångrar sig och vänder sig till Honom. Han älskar dem 

så.” (28 juli 1991, In the Age, sid. xxv.) 
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     Varningen att Kristus kommer snart verkar alltså omfatta både Hans 

mellanliggande ankomst för att skapa ordning i världen och Hans slutliga ankomst 

som Domare. 

 

I. NYA HIMLAR, NY JORD, NYTT JERUSALEM 

 

     Till Josyp Terelya sade Maria enkelt: ”Himmelriket på jorden är nära.” 

(Witness, sid. 275.) Julia Kim fick höra: ”Dagen när den nya himlen och den nya 

jorden är etablerade är inte långt borta.” (2 augusti 1998.) 

     Medan hon talade genom Fader Gobbi till en grupp präster i Dominikanska 

republiken 1994, förklarade Maria: ”Jag har format er med särskild omsorg och 

genom mina ords gåvor till att bli den sista tidens apostlar.” Hon fortsatte med att 

säga: ”…ni måste tillkännage den nära förestående återkomsten av Jesus i ära som 

skall leda mänskligheten in i den nya tid när äntligen nya himlar och en ny jord 

kommer att ses.” (TTP 5331) 

     I Pana, Illinois, sade Maria till Sharon Fitzpatrick: ”Portarna som omgärdar de 

nya himlarna och den nya jorden har redan börjat öppnas och ni skall gå in till den 

plats som ni inte ens kan börja förstå.” 

 

     Kort sagt, efter den förskräckliga rening som väntar världen nu skall det komma 

en tid med ”Nya Himlar och en Ny Jord” i vilken världen skall få den skönhet som 

Gud avsåg att den skulle ha från början. 

 

 

J. DESSA SAKER HAR REDAN BÖRJAT HÄNDA 

 

     En del av budskapen som citeras ovan, särskilt det om Vår Frus seger, antyder 

att de sista händelserna redan har börjat äga rum. Några fler exempel skall ges här: 

     Maria bad Christina Gallagher att få följande budskap uppläst den 16:e och 

25:e juli 2006: 

     ”Mina barn, ni träder i sanning in i den sista tiden som ni känner den. Bägaren 

är överfull och på väg att komma över er och förgöra många. Det kommer att bli 

många jordbävningar i många länder. Jordaxeln faller när min son Jesus drar 

tillbaka Sin hand från världen. Min Sons hand är tung, nertyngd av mycket synd. 

De oskyldiga barnen lider mycket…” (Första budskap den 16:e och 25:e juli, 2006) 

 

     År 1987, efter att ha talat om ”det stora avfallet…som breder ut sig i alla delar 

av Kyrkan”, påminde Maria Fader Gobbi om hur i Evangelierna, Apostlabreven 

och Uppenbarelseboken ”…säkra tecken tydligt beskrivits för er för att förstå vad 
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den stora prövningens tid är. Alla dessa tecken håller på att förverkligas i er tid…” 

(To the Priests, # 370c). 

 

     Efter att ha talat om ett stort avfall, omvälvningar av naturens ordning, 

epidemier, rykten om krig och stora tecken i solen, månen och stjärnorna, 

avslutade Maria: 

     ”…dessa stora tecken som äger rum i er tid säger er att redan nu har den stora 

prövningen kommit över er som en förberedelse för den nya tid som jag har lovat 

er: mitt Obefläckade Hjärtas seger i världen.” (TTP # 370h, 31 dec. 1987.) Senare 

gick Maria så långt som att tala om ”dessa sista tider av den stora prövningen” 

(TTP # 549d, 22 maj 1996.) 

 

     Men det är inte bara prövningen som sägs ha börjat. Den slutliga segern är 

också på väg. 1978 sade Maria till Fader Gobbi: 

     ”Mina älskade söner, se med mina ögon och ni skall få se hur Kyrkan förnyas i 

sitt inre under Guds Andes kraftfulla inverkan. Detta syns inte utvändigt på grund 

av den stora kallsinnighet som täcker henne och det stora mörker som 

genomtränger henne. Hon genomlever nu den smärtsammaste stunden av sin 

rening… 

     Men träd in tillsammans med mig i Kyrkans hjärta! Här har mitt Hjärtas seger 

redan ägt rum.” 

 

     Efter att ha citerat föredömen som ”den Helige Fadern” (Johannes Paulus II), 

”mina älskade söner som är vigda till mitt Obefläckade Hjärta”, ”många vigda 

själars liv som attraherade av mitt milda och kraftfulla handlande åter har börjat 

leva sin religiösa kallelse med generositet”, såväl som ”många av de trogna som 

har svarat med föredömlig entusiasm på kallelsen från sin Moder” avslutade Maria: 

     ”I alla dessa mina barn har mitt Heliga Hjärtas seger redan ägt rum och de utgör 

så att säga hjärtat i den förnyade Kyrkan. 

     Genom dem har mitt ingripande börjat och bara en kort tid återstår innan min 

fullständiga seger, för när denna vitalitet har sänts ut från hjärtat in i alla delar av 

organismen, då kommer hela Kyrkan att blomstra på nytt. 

     Under Guds Andes kraftfulla ingripande skall dess jord öppna sig för att 

frambringa dess största tillväxt och i Kyrkan skall det bli en väldigare strålglans än 

vad som någonsin existerat. Hon själv skall bli ett ljus för alla jordens länder som 

kommer att vända sig till henne, till Guds större ära!” (TTP # 158.) 

 

     Efter att ha påmint om önskemålen i Fatima sade Maria till Gianna Talone 

Sullivan: 
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     ”Gud önskade etablera en vördnad till Mitt Obefläckade Hjärta i världen och nu 

skall Mitt Obefläckade Hjärta segra här [d.v.s. i Emmitsburg, Maryland] i dess 

centrum. Min plan har börjat med församlandet av den Katolska Kyrkans 

magisterium, den Ortodoxa Kyrkans befattningshavare, de arabiska och judiska 

ledarna i världen och de mäktigaste politiska ledarna i USA och i världen i detta 

centrum av Mitt Obefläckade Hjärta. Vänta och se, för jag är på väg att möta Satan 

på hans egen arena och tillintetgöra hans vägar för evigt.” (Budskap 13 juli 2000.) 

 

     (Under veckan som följde på detta budskap, 13 – 19 juli 2000, möttes ledare för 

de Katolska och Grek-Ortodoxa kyrkorna på Mount St. Mary´s Seminary i 

Emmitsburg för att samtala om enhetens problem dem emellan. Samtidigt, mindre 

än 5 km därifrån i Camp David, försökte president Clinton, Yasser Arafat och 

premiärminister Barak utarbeta en fredsplan mellan judar och palestinier.) 

     Alltså, inte bara den stora prövningen, utan även Vår Frus seger sägs redan vara 

på väg. 

 

 

K. SIGILLET 

 

     Profeten Hesekiel, tagen av den Helige Ande från sin exil i Babylon till templet 

i Jerusalem, såg en man bli befalld att märka bokstaven T i pannan på alla de som 

sörjde de styggelser som utövades i staden. Sedan sändes sex andra krigare att slå 

ner alla de som inte bar detta märke (Hes. 9). På liknande sätt berättar 

Uppenbarelseboken hur de fyra änglarna som hade makt att skada jord och hav 

blev tillsagda: ”Skada inte jorden och havet eller träden förrän vi har märkt vår 

Guds tjänare med sigill på deras pannor.” (Upp. 7:3) De grymma gräshopporna 

som släppts ut från avgrundsbrunnen blev tillsagda att bara skada de som inte bar 

Guds sigill på sina pannor (9:4). 

     Under senare år har flera visionärer tillkännagivit att människor märks med 

sigill nu. Till exempel i Marienfried, Tyskland, år 1946 sade Maria till Barbara 

Reuss: ”Jag sätter Mitt tecken i pannan på Mina barn – de som viger sig själva till 

Mitt Obefläckade Hjärta.” (Heintz, sid.125.) 

     1958 rapporterade Matous Latusa (se Turzovka) att den Välsignade Jungfrun 

sade: 

     ”Alla mina barn skall få mottaga och bära korsets tecken på sina pannor. Detta 

tecken kommer bara mina utvalda att se. Dessa utvalda skall läras av mina änglar 

hur de skall uppföra sig. Mina trogna kommer att vara utan någon som helst rädsla 

under de svåraste stunderna.” (Final Hour, sid. 288, baserad på Vers Demain.) 
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     Vår Fru av Sorgerna, syftande på den plats där hon hade uppenbarat sig i 

L´Escorial, Spanien, gav löftet: ”Alla de som kommer till denna plats skall märkas 

med sigillet [för Guds utvalda] så att Fienden inte kan röva bort deras själ.” (7 maj 

1988, ”L´Escorial” sid. 19.) 

     22 februari 1991 sade Maria till Patricia Talbott: ”Jag lovar alla de barn som 

kommer att be Rosenkransen med stor hängivenhet att i det femte mysteriet 

kommer Ärkeänglarna Mikael, Rafael och Gabriel att teckna korset på deras 

pannor.” (Heintz, sid. 603.) 

     Människorna som kom till the House of Prayer på Achill Island fick sina pannor 

märkta med sigill av Vår Välsignade Fru, men till Christina Gallaghers förvåning 

var sigillet inte ett kors utan en röd ljuscirkel (för lammets blod. 16 juli 1999). 

 

     Medan de flesta av dessa ”sigill” är placerade i pannan som de i 

Uppenbarelseboken är Sally Steadmans även placerade på ögonen, läpparna och 

händerna. I några fall placeras detta sigill på de som besöker platser som är helgade 

åt Herren, men ingenstans sägs det att sigillet nekas dem som är oförmögna att 

besöka dessa platser. 

 

L. ÄNDRING AV TON 

 

     Medan denna bok sammanställdes har flera visionärer rapporterat illavarslande 

förändringar i språket eller tonfallet hos de himmelska personer som talat till dem. 

Till exempel i ett tal som hölls i Fatima 2004 påpekade Gianna Talone Sullivan: 

     ”I slutet av 2003 fick tonen i budskapen [från Maria] en tydlig förändring. För 

första gången använde Vår Fru av Emmitsburg frasen ”Faderns ingripande” där 

hon tidigare alltid endast hade avsett sin egen förbön och hennes Sons förbön till 

till Fadern. Hon uttryckte att hon nu bugade sig i ödmjukhet och tystnad åt Gud 

Fadern i väntan på Hans ingripande.” 

 

     Gianna fortsätter med att citera ett budskap från Vår Fru: 

     ”Detta är inte en tidsperiod när ni kommer att få vänta länge. Jag har sagt att jag 

skall be för er. Min Son har sagt att Han skall be för alla människor…Och jag kan 

berätta för er att min Son har sagt att Gud Fadern nu skulle vilja ingripa.” (31 dec. 

2003.) 

 

     Sally Steadman rapporterar följande samtal: 

     Heliga Hjärtat: ”Jorden hänger i en skör tråd. Jag har min hand upplyft men jag 

skall foga mig efter dig, Moder, en liten stund.” 

     Sally: ”Jag har aldrig hört dig tala på det sättet, Heliga Hjärtat. Det är ganska 

hårda tag!” 
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     Vår Fru: ”Min Son har sin hand upplyft. Hur länge kan jag hålla tillbaka Guds 

vrede?... Guds hand är upplyft.” 

     Sally: ”Du har aldrig talat på det sättet förut, Välsignade Moder! Det skrämmer 

mig.” (4 aug. 2001.) 

 

     I Österrike hade de arma själarna (i skärselden ö. a.) i många år talat om för 

Maria Simma att ”något stort står utanför dörren.” Men, med början i maj 1993, 

ändrade de sitt språk och sade att det stod ” i dörren” (Get Us Out of Here, sid. 11), 

och tillade att ”…det kommer från Gud och är för alla människors omvändelse.” 

(Ibid. sid. 28.) 

 

 

M.  2000, ÅRET FÖR MARIAS SEGER 

 

     1991 sade Maria till Julia Kim: 

     ”Nu, dotter! Ropa ut. Segern för mitt Obefläckade Hjärta är nära förestående. 

Ni kommer snart att se dagen då jag genom er som är ovärdiga kommer att 

omvända de barn som inte känner mig, öppna ögonen på de människor som inte 

tror och tysta de som kritiserar.” (17 sep. 1991.) 

 

     Med Fader Gobbi var Maria ännu mer specifik: 

     ”…under det stora jubiléet år 2000 skall segern för mitt Obefläckade Hjärta äga 

rum som jag förutsade för er i Fatima och detta kommer att inträffa samtidigt med 

Jesus återkomst i ära för att etablera Sitt välde i världen. Då skall ni äntligen kunna 

se med era egna ögon de nya himlarna och den nya jorden.” (TTP # 532i.) 

 

     När den Helige Fadern utsåg åren 1997 – 1999 till förberedelseår inför det Stora 

Jubiléet 2000, sade Vår Fru till Fader Gobbi: 

     ”Denna speciella förberedelse som Påven ber er om i sitt apostoliska brev Tertio 

Millenio Adveniente är för att få er att förstå att denna tidpunkt är viktig och 

betydelsefull för Kyrkan och för hela mänskligheten. Denna tidpunkt borde vara 

särskilt betydelsefull för er för jag har tillkännagivit den tidigare: Segern för mitt 

Obefläckade Hjärtas seger i världen.” (TTP # 586de. 31 dec. 1996.) 

     Av detta och andra budskap drog Fader Gobbi slutsatsen att segern för Marias 

hjärta i världen skulle manifestera sig under året 2000 och han tillkännagav detta i 

sina föreläsningar. När det året närmade sig började han oroa sig för att han hade 

gjort ett dumt misstag då det inte fanns något bevis för Marias seger. Till slut insåg 

han att Marias seger verkligen hade ägt rum, men på ett fördolt sätt: 
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     ”Madonnan hade fått till stånd segern för sitt Obefläckade Hjärta under de år då 

den röde Draken uppnådde sin största seger och vi är i slutet av den tidsålder som 

lagts under en särskild makt som givits åt Satan… 

     Madonnan har format sin armé över hela världen och de som tillhör henne har 

svarat. Se hur vacker och talrik denna armé är. Den är stark, liten och stor, fattig 

och mäktig med Guds makt. Till slut skall den Välsignade Jungfrun kasta tillbaka 

sin mantel och visa den armé hon har format och säga: Skåda mitt Obefläckade 

Hjärtas Seger!” (Jag har översatt detta från den franska översättningen av hans tal 

som var publicerat i Chrétiens Magazine i april 2000, sid. 13ff. Originalet var 

förmodligen på italienska. Fr. O´Connors fotnot.) 

 

     Notera att, fastän Fader Gobbi är en av de tillförlitligaste av alla de samtida 

visionärerna och åtnjöt personlig uppskattning av Påven Johannes Paulus II, 

missförstod han själv betydelsen i ett av de viktigaste budskapen som givits 

honom. Detta borde göra oss alla försiktiga när vi tolkar budskapen, i synnerhet när 

det gäller deras timing. 

     Andra visionärer har bekräftat betydelsen av året 2000. Christina Gallagher (i 

en intervju med Thomas Petrisko) förklarade i februari 1992: ”Av vad Vår Heliga 

Moder har sagt har jag vägletts att tro att år 2000 eller tidigare skall allt vara 

fullbordat.” (The Sorrow, sid. 226.) 

     Den 23 maj 1993 fick den australienske visionären Matthew Kelly höra av den 

Himmelske Fadern: ”Ni är nu i de sista tiderna. De närmaste tio åren kommer att 

vara de viktigaste sedan Min Son Jesus vandrade på jorden…” En månad senare 

tillade Han: ”Runt året 2000 skall många omvändas till Min Kärlek.” 

     Ett liknande budskap mottog Gianna Talone Sullivan från den Välsignade 

Modern: 

     ”Jag har väntat tålmodigt i 2000 år på att min plan skulle uppenbaras, för Gud 

Fadern tillät Satan att dra själar bort från Hans sanning. Satans välde slutar detta år 

och nu rör jag mig snabbt på hans arena för att omvända alla de som blivit 

vilseledda och förlorade.” (13 juli 2000) 

 

     Fem år senare, på Påskdagen, mottog Gianna ett liknande budskap: 

     ”Jag är här för att säga dig att detta är året för mitt Obefläckade Hjärtas Seger 

och det skall regera. Ni skall se så många saker uppenbaras och ge stor ära åt Gud 

där ovan.” (27 mars 2005) 

 

     Denna datering för segern fem år senare än de föregående budskapen gör 

knappast någon skillnad när det gäller en så osynlig seger. 

     Alla dessa budskap bekräftar att Maria gjort anspråk på att runt år 2000 ha 

uppnått en stor – fastän dold – seger i striden med Satan. Utan tvivel kommer en 
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del människor att ta Fader Gobbis misstag som ett argument mot hans autenticitet. 

Jag skulle vilja föreslå att det snarare är en indikation på svårigheten att tolka 

profetia, till och med för profeterna själva. Gud talar vanligen på ett suggestivt sätt 

snarare än att ge en exakt, specifik beskrivning av händelser som skall komma. Det 

Gamla Testamentets profetior om Messias gjorde det inte möjligt för någon att 

förutse detaljer i Jesus liv på jorden. Bara med tidens gång blir det möjligt för oss 

att avgöra trovärdigheten i vad de nutida visionärerna har sagt. (Men, som de alla 

är eniga om, det kommer inte att finnas mycket tid kvar att göra detta!) 

 

* * *  

 

     Avslutningsvis är dagens profeter alla ense om att de sista tiderna hänger över 

oss eller till och med har börjat redan. Inga tider ges (bortsett från de mystiska 

anspelningarna på år 2000), men profeterna bekräftar att bara lite tid återstår innan 

det stora straffet, som i sin tur skall bana väg för de Nya Himlarna och den Nya 

Jorden.       
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VII 

 
SAMMANFATTNING 

 

 
     Hela denna bok är ett slags sammanfattning av de nutida profetiorna. Ändå kan 

det vara till hjälp att ge en kortfattad sammanfattning av själva boken. Det 

grundläggande budskapet är Jesus budskap genom den heliga Faustina: Vi befinner 

oss i barmhärtighetens tid som snart skall ge vika för rättvisans tid. Skälet till detta 

är omoralen i dagens värld som överträffar allt i förgången tid. Det är så allvarligt 

att Satan regerar över världen. 

     Till och med livet i Kyrkan själv har blivit svårt anfäktat. Avfall, heresier och 

kompromisser utmanar människors tro. Inte bara lekmännen utan också präster och 

ordensfolk är svårt skyldiga. En dold form av frimureri har trängt in i Kyrkan. 

     På grund av allt detta har Gud sänt profeter som aldrig förr för att kalla oss till 

ånger. Oftast är det den Välsignade Modern som talar genom dem. Hon varnar om 

att en prövning utan motstycke föreligger i en mycket nära framtid. Kyrkan 

kommer att slitas itu. Antikrist som redan är aktiv i världen kommer att 

manifestera sig. Hittills har Maria hållit tillbaka straffet för vår skull. Den tid 

kommer emellertid när hon inte längre kan göra det. 

     Inte bara Kyrkan utan hela världen kommer att uppleva prövningen. Det skall 

komma naturkatastrofer som jordbävningar, översvämningar, våldsamma oväder 

och besynnerliga väderleksförhållanden. Ekonomisk ruin kommer att störta världen 

ner i fattigdom. Det kommer att bli krig, kanske till och med ett tredje världskrig. 

Det skall också ske kosmiska katastrofer i form av förödande kometer som träffar 

jorden eller andra himlakroppar som passerar nära nog för att anställa förödelse. 

Till slut skall en mystisk eld från himlen utplåna större delen av mänskligheten och 

försänka världen i fullständigt mörker under tre dagar. 

     Innan dessa fruktansvärda händelser äger rum kommer vi att förberedas, först 

genom en ”Varning” i vilken alla människor på jorden kommer att få se sin själ 

som den ser ut i Guds ögon och sedan genom ett ”Mirakulöst Tecken.” 

     Katastroferna som är på väg kommer att rena världen och återlämna den sådan 

som Gud hade för avsikt att den skulle vara. Den Helige Ande kommer att utgjutas 

som aldrig förr och förnya hela mänsklighetens hjärtan. 

     De flesta visionärerna insisterar på att den tid som är kvar innan dessa händelser 

äger rum är mycket kort. En del antyder att de redan har börjat. 
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     För att skydda oss mot de förutsagda farorna uppmanas vi att ofta gå till 

sakramenten, be och botgöra. Tillkännagivandet av Maria som Mediatrix, 

Coredemptrix och Advocate är efterfrågat och förutsagt. 

     På en del punkter förefaller visionärerna motsäga varandra. Jag har öppet 

redogjort för detta för att vara objektiv men också i hopp om att de uppenbara 

motsägelserna kommer att lösas när själva händelserna äger rum. 
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TILLÄGG I 
 

BIBLISKA HÄNVISNINGAR 

 
     Språket hos de visionärer som undersökts i detta verk frammanar ofta det språk 

som användes av Jesus, den helige Paulus, Daniels bok och Uppenbarelseboken 

när de talade om Tidens slut. Det är uppenbarligen visionärernas avsikt att 

tillkännage att vi nu lever i, eller snart skall genomgå, de saker som det talas om i 

dessa texter. Maria sade tydligt till Fader Gobbi:  

”…mina älskade barn, jag har velat upplysa er angående de sidor i 

Uppenbarelseboken som hänvisar till de tider ni nu genomlever.” (TTP # 407q.) På 

liknande sätt sade hon till honom: 

     ”Solmiraklet som ägde rum under min sista uppenbarelse [i Fatima] var endast 

ett profetiskt tecken för att tillkännage för er att ni alla borde titta i Boken som 

fortfarande är förseglad [Uppenbarelseboken]. Idag är jag sänd att öppna denna 

Bok så att hemligheterna uppenbaras för er.” (TTP # 366g.)  

 

     Valentina Papagna fick höra av Vår Herre: ”…ni alla genomgår de sista 

sidorna av den bok Jag talade till Johannes: Uppenbarelseboken och tiden för 

förändringar i världen. Historien är på väg att förändras för alltid…” (Signs and 

Wonders, vår/sommar 2006, sid. 34.) Något liknande sade Jesus till Vassula: 

”…Daniels bok som var förseglad och dess ord som hemlighölls blir nu 

uppenbarade för er alla i sin fullhet…” (Sant Liv i Gud 20 dec. 1993.) 
 

     För de som inte är bekanta med dem kommer de viktigaste av dessa bibliska 

profetior att förklaras här:   
 
 

1. ”AVFALLET” 

 

     Den helige Paulus förklarade att innan Herrens Dag kommer ”måste avfallet 

ske” (2 Thess. 2:3). Dagens visionärer nämner ofta avfallet som en del av den stora 

ondskan i Kyrkan idag. Vad de åsyftar är vanligen inte ett öppet avståndstagande 

från Kyrkan utan snarare det faktum att medlemmar av Kyrkan omtolkar dess läror 

enligt sina egna föreställningar och därigenom förfalskar dem. 

     Avfallet är det första av de fem ”tidens tecken” som Maria angav för Fader 

Gobbi i ett avsnitt i början av kapitel III. Vid ett annat tillfälle sade hon till honom: 
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     ”I dessa tider sprids felaktigheter snabbare och djupare än ni kan föreställa er. 

Många förlorar tron och avfallet expanderar mer och mer inom Kyrkan likt en 

fruktansvärd cancer som sprider sig igenom alla dess lemmar.” (TTP # 448d.) 

 

     Till Vassula sade Jesus: ”…större avfall än detta har Min Kyrka aldrig tidigare 

råkat ut för.” (Sant Liv i Gud 20 september 1996.) 

     Andra visionärer talar också om ett avfall men om de medvetet hänvisar till det 

som den helige Paulus talade om är inte alltid uppenbart. 

 

 

2. ”VANHELGANDE SKÄNDLIGHET” 

 

     (Då jag inte har kompetens att översätta alla dessa uttryck korrekt har jag valt 

att låta dem stå kvar på engelska. Kursiveringen är Fader O´Connors. ö. a.) 
 

     Våra visionärer använder också stycket abominating desolation. Detta uttryck 

har sitt ursprung i Daniels bok, som säger: ”Från den tid då det dagliga offret 

avskaffas och en horrible abomination ställs upp skall det gå 1290 dagar.” (Dan. 

12:11. Se även 9:27 och11:31) The horrible abomination som Daniel hänvisade till 

var en staty av den syriske guden Baal shomen som kung Antiochos IV Epifanes 

ställde upp i Templet i Jerusalem (2 Mack 6:1,2). När Jesus besökte Jerusalem med 

Sina lärjungar och varnade för den dag som skulle komma då inte en sten skulle 

ligga kvar på en annan i templet, tillade Han: ”När ni ser den vanhelgande 

skändligheten som profeten Daniel har talat om stå på helig plats (må den som 

läser fatta det rätt), då måste de som bor i Judéen fly upp i bergen.”  (Matt. 

24:15,16.) Sedan förutsade Han: ”…det skall bli ett lidande vars like inte har 

funnits från världens början till denna dag och inte heller kommer att finnas.” 

(24:21) 

     Fader Gobbi tolkar ”the horrible abomination” som den naturalistiska version 

av Eukaristin som beskrivs i kapitel I # Cb. I ett budskap till Fader Gobbi sade 

Maria tydligt: 

     ”I detta avskaffande av det dagliga offret består the horrible sacrilege som 

utförts av Antikrist, vilket kommer att vara omkring tre och ett halvt år, nämligen 

ett tusen två hundra dagar.” (TTP # 485u, 31 dec. 1992.) 

     (Äldre översättningar talar vanligen om the abomination of desolation. Nutida 

översättningar säger vanligtvis desolationg abomination eller horrible 

abomination. Vassula använder uttrycket disastrous abomination. Alla dessa 

uttryck är försök att översätta ett svårt hebreiskt uttryck som innebär något 

fruktansvärt som förorsakar katastrof eller lämnar en plats ödelagd. Fader 

O´Connors fotnot.) 
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3. ”TRE OCH ETT HALVT ÅR” 

 

     Daniels bok beskriver att Judéens underkuvande varade i ”tre och ett halvt år.” 

(Dan. 7:25) Samma siffra återges ibland som 42 månader (Upp. 11:2, 13:5) eller 

”1290 dagar.” (Dan. 12:12) Flera av våra visionärer använder denna siffra, fast vad 

de avser med den är ofta svårt att säga. Maria säger i texten som citerades ovan till 

Fader Gobbi att avskaffandet av det dagliga offret och det fasansfulla 

vanhelgandet som förutsagts av Daniel kommer att vara i tre och ett halvt år. 

     Det samma sade Jesus till Vassula: 

     ”…bedrövelse är på god väg in i Min helgedom. Detta ondskans mörker som 

Jag förutsade, dessa tre och ett halvt år är redan här. Denna stund har redan kommit 

över er sedan början av den här våren. Ert släkte har nu trätt in i början på sorger 

och prövningar, dessa fruktansvärda tider av ondska. Förödelsens och styggelsens 

tid, skuggornas och odjurets stund. Den tid som är trefaldigt förbannad av Satan, 

stunden då han svurit att plåga Mina helgon och Mina änglar (änglar betyder här 

”budbärare” Vassulas fotnot.) Tiden har kommit då den onde skall sända en av sina 

egna för att ändra Min Lag och Mina tider. Det kommer då att förefalla som om 

Makten och Härligheten inte finns bland er längre, det kommer att förefalla Mina 

helgon som om Min domstol inte är där för att öppna böckerna. Det kommer att se 

ut som om Jag har övergivit er alla. Det kommer att förefalla er alla som om de två 

Odjuren visat sig vara de starkare, men detta kommer bara att vara för en kort tid 

innan Min Återkomst. Jag skall komma som en tjuv…” (Sant Liv i Gud, 10 maj 

1995.) 

 

4. ”DE TVÅ ODJUREN”, ”ODJURETS BILD” m.fl. 

 

     Enligt Fader Gobbi representerar odjuret som stiger upp ur havet (Upp. 13:1) 

ett frimureri som inte förnekar Gud utan snarare hädar Honom, särskilt genom 

svarta mässor och Satansdyrkan. (TTP # 405d.) ”Odjuret som stiger upp ur jorden” 

(Upp. 13:11) med två horn som liknar ett lamms representerar frimureri inom 

Kyrkan ”som särskilt har spridit sig bland medlemmar av hierarkin”. (Dess två 

horn påminner om de som bars av översteprästerna i Gamla Testamentet och 

dagens biskopars biskopsmössa. TTP # 406) Vassula håller med om att det första 

odjuret representerar klassiskt frimureri och det andra frimureri bland 

prästerskapet. (I en anteckning bifogad till en opublicerad artikel av mig, ”Vassula 

and the End Times”, anger hon att frimurarna också representeras av den falske 

profeten. Faktum är att många kommentatorer är överens om att den falske 

profeten som det talas om i Uppenbarelsen 16:13, 19:20 och 20:10 skall 

identifieras med det andra odjuret. Fader O´Connors fotnot.) 



160 

 

     Efter att ha varnat Fader Gobbi: ”Slösa inte tid framför TV:n som är det 

mäktigaste redskapet i min motståndares händer för att sprida syndens och 

orenhetens mörker överallt.” fortsätter Maria: ”Television är den avgud som det 

talas om i Uppenbarelseboken, byggd för att tillbes av alla länder på jorden och till 

vilken den Onde ger gestalt och rörelse så att den i hans händer blir ett fruktansvärt 

medel för förförelse och perversion.” (TTP # 374i. Avguden som det hänvisar till 

är förmodligen ”odjurets bild” i Upp.13:14,15 som människor är tvungna att 

tillbe.) 

     Slutligen talar Uppenbarelseboken 16:1 om en stark röst som befaller de sju 

änglarna: ”Gå ut och töm de sju skålarna med Guds vrede över jorden. Den förste 

gick bort och tömde sin skål över jorden. Och det slog upp onda och svåra bölder 

på de människor som bar odjurets märke och tillbad dess bild.” Enligt ett budskap 

som givits till Fader Gobbi: 

     ”Den första plågan är svårartade tumörer och all slags cancer, mot vilka 

vetenskapen inte kan göra någonting trots dess framsteg på alla områden, 

sjukdomar som sprider sig mer och mer och angriper den mänskliga kroppen och 

föröder den med smärtsamma och elakartade sår…Den första plågan är den nya 

sjukdomen AIDS som framför allt angriper mina stackars barn som är offer för 

droger, osedlighet och orena synder mot naturen.” (TTP # 412h.) 

 

 

5. DANIELS PROFETIA 

 

     Flera visionärer anspelar på en vision av profeten Daniel i vilken fyra stora djur 

kommer upp ur havet: ett som ett lejon, ett likt en björn, ett som en leopard och ett 

fjärde som inte liknar andra djur men är fruktansvärt, med tio horn på sitt huvud. 

Medan Daniel såg på sköt det upp ett litet horn och ersatte tre av de tio. (Daniel 7) 

    Skriftlärda erkänner i allmänhet dessa djur som symboler för fyra kungadömen 

som efterträdde varandra från det sjätte till det andra århundradet före Kristus: 

Babylonien, Medien, Persien och Grekland. Det lilla hornet som ersatte tre andra 

representerade kung Antiochos Epifanos (175 – 163 f.kr.), ökänd för att ha försökt 

tvinga det judiska folket att anta en hellenistisk religion. (se Mackabeerböckerna I 

och II) 

     Denna vision åtföljdes av en annan i vilken Gud satt på Sin tron och 

sammankallade himlens domstol. Det fjärde djuret blev dödat och ”en som liknade 

en människoson” gjordes till konung över hela världen för evigt. 

     Den period under vilken Guds folk skall få lida förföljelse innan de blir befriade 

uttrycks flera gånger och med flera olika uttryck som ”tre och ett halvt år” (se Dan. 

7:35, 12:7, 12:11, Upp. 11:2, 11:9, 11:11, 12:6, 12:14, 13:5). I judisk tradition 

ansågs 7 vara det fullkomliga talet. Hälften av det (3,5) symboliserade ondska. 
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     Daniel 12 verkar upprepa samma profetior som Daniel 7, men med olika uttryck  

och bilder. 

 

 

*     *     * 

 

 

     Det finns många andra hänvisningar till Skriften i visionärernas budskap men 

de flesta av dem är lätta att förstå. De ovanstående har valts ut och förklarats här 

för att deras komplexitet och oklarhet kanske kan skapa svårigheter för många 

läsare. Dessa texter tillämpas av många visionärer på nutida händelser, såväl som 

på saker som skall komma snart. Detta är ett sätt att tala om för oss att vår tid är 

Uppenbarelsebokens tid. 
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TILLÄGG II 

 
BIOGRAFISKA REFERENSER 

 
     Längden på följande biografiska anteckningar är inte ett mått på visionärernas 

betydelse utan snarare en indikation på hur väl jag är informerad om dem. Mer 

information om några av dem finns tillgänglig på internet: 

 

     www.visionsofjesuschrist.com                           www.pdtsigns.com 

 

     www.sign.org                                                www.miraclehunter.com   

 

 

  

     Akita, Japan, (Sister Agnes Sasagawa). 1973 uppenbarade sig ett kors i 

systerns vänstra hand och Maria började talat till henne. Under de följande åren 

gavs hon en rad mycket allvarliga budskap om Kyrkans tillstånd. Under tiden 

började en staty av Maria i kapellet att blöda och senare gråta, vilket den gjorde 

101 gånger. Detta upphörde 1981. 

     Biskop Francisco Sato, ordinarie för stiftet i Niigata, gav sitt godkännande till 

det som hänt där och Japans biskopar accepterade hans bedömning. 

 

     Sister Anna Ali D.O.J.G.S. (1966 -) Född i Kenya med en muslimsk fader och 

en katolsk moder växte hon upp som muslim och döptes till katolik vid 13 årsålder. 

Efter att ha blivit helad från en allvarlig sjukdom genom ärkebiskop Milingos 

böner trädde hon in i den ’fromma sammanslutningen’ The Daughters of Jesus the 

Good Shepherd vid Porta Angelica i Rom där hon fortsatte att leva i flera år. Efter 

flera visioner av hostior som uppenbarades i luften i augusti 1987, började hon se 

Jesus Själv och ta emot budskap från Honom, hon fick till och med fotografera 

Honom. 1998 började syster Anna gråta blodstårar varje vecka under de tidiga 

morgontimmarna på torsdagar. Hennes budskap är särskilt fokuserade på 

Eukaristin. 

 

     Ames Alan (1953 -). En britt som flyttade till Australien. Alan drogs av sin fru 

bort från en råbarkad livsstil till trofast katolicism. Han började emellertid falla 

tillbaka in i sitt gamla beteende att dricka och slåss tills en ängel talade till honom 

och vägledde honom. Efter att han levt ett trofast kristet liv några månader började 

http://www.visionsofjesuschrist.com/
http://www.pdtsigns.com/
http://www.sign.org/
http://www.miraclehunter.com/
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den Välsignade Modern och sedan Jesus uppenbara sig och tala till honom. Hans         

ärkebiskop B.J. Hickey i Perth har, utan att uttala sig om hans visioner och inre 

röster, givit officiellt godkännande för hans föreläsningar. 

 

   

   Armida, Maria Concepcion Cabrera de. Se Conchita. 

 

     Borrero, Patricia Talbott. Se Talbott.   

 

     Carter, Fr. Edward, S.J. (1929 – 2000). Fader Carter började ta emot budskap 

från Jesus och Maria under sommaren1993. 31 maj 1994 bad Jesus honom att 

publicera ett andligt nyhetsbrev för präster. Han startade ett som han kallade 

Shepherds of Christ som var hängivet bön för präster, Kyrkan och världen. Flera 

andra nyhetsbrev och andliga och apostoliska föreningar har uppstått sedan dess. 

Förutom detta har många budskap givits till Fader Carter och hans ämbetsbröder 

genom Rita Ring. (se detta ord) 

 

     Castillo Teresing (eller Teresita, 1927 -). En karmelitnovis i Lipa, Filippinerna 

för vilken Maria efter flera demoniska attacker uppenbarade sig 19 gånger 1948 

som ”Förmedlerska av all nåd”. Några av uppenbarelserna utmärkte sig genom 

rosenblad som föll från himlen. Många vittnen har rapporterat helanden, visioner 

av Vår Fru i solen och en oförklarlig väldoft. En Mariastaty sågs röra sina händer 

och sitt huvud och fällde tårar. 

     Teresings överordnade såväl som biskopen av Lipa, Alfredo Verzosa, var 

övertygade om uppenbarelsernas äkthet men den påvlige nuntien tog dem ur tjänst 

och Teresita själv tvingades lämna klostret. En kommitté av filippinska biskopar 

kom 1951 fram till att händelserna i Lipa inte hade en övernaturlig karaktär och 

offentlig vördnad av ”Förmedlerskan av all nåd” förbjöds. Senare sade emellertid 

några av biskoparna att de hade tvingats underteckna detta dokument. Den 12 

november 2009 tog ärkebiskop Ramon Arguelles bort förbudet från 1951 och utsåg 

en ny utredningskommission. Han organiserade också en kampanj för att främja 

hängivenhet för Jungfrun av Lipa. Under tiden har Teresing tagit emot ytterligare 

några budskap och duschar av rosenblad men hon är mycket förtegen om dem. 

 

     Centilli, Barbara Rose, moder till fyra barn och mormor/farmor till fler, bor i 

Michigan. Efter att ha varit nästan likgiltig för tron blev hon hängiven katolik i 

mitten av 70-talet. Dagboken med hennes samtal med Gud har blivit godkänd av 

Fader Richard Foley S.J. i London och Fader Michael O´ Caroll C.S.Sp. i Dublin. 

Som ett resultat av hennes uppenbarelser, tillsammans med Moder Eugenias, 
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pågår en ansträngning för att få Kyrkan att inrätta en festdag för Gud Fadern den 

första söndagen i augusti. 

 

     Cold Spring, Kentucky. Fader Leroy Smith blev kyrkoherde i St. Josefs 

församling i juli 1991. I april 1992 sade en visionär från Batavia, Ohio, som var 

fullständigt okänd för honom att Maria skulle uppenbara sig här vid midnatt den 31 

augusti 1992. Trots Fader Leroys ansträngningar att tysta ner saken spreds den ut 

och omkring 10,000 människor samlades i byn. Vid midnatt uppenbarade sig ”Our 

Lady of Light” på klocktornet. Människorna där såg henne och en del av dem tog 

till och med foton. Kyrkan och träden badade i ljus. Små ljus blixtrade både inne i 

och utanför kyrkan. Liknande uppenbarelser skedde de följande två åren på samma 

datum. 1993 pensionerades Fader Smith från sitt ämbete som kyrkoherde och 

flyttade till Our Lady of The Holy Spirit Center i Norwood, Ohio, där han fortsatte 

att bedriva ett apostolat. På hans begäran flyttade Vår Fru sina uppenbarelser dit 

och de fortsatte till 31 augusti 1999. Se även ”Our Lady of Light” nedan. 

     Biskop Hughes i Covington som öppet förklarat att han inte trodde på privata 

uppenbarelser, inte ens på den i Fatima, förklarade offentligt: ”Inget övernaturligt 

hände vid St. Josefs Kyrka 31augusti 1992 och ingen kommission kommer att 

upprättas för att undersöka det.” 

 

     Conchita, smeknamn som vanligen används för Mrs. Maria Concepcion 

Cabrera de Armida (1862 – 1937) i Mexico City. Som dotter till hängivna föräldrar 

var hon själv mycket from ända från barndomen. När hon var 30 år fick hon en 

vision av Kristus kors krönt med den Helige Andes duva, med ett mänskligt hjärta 

som slog framför det. Resten av sitt liv led hon ett intensivt inre lidande dolt under 

ett leende ansikte. 

     När hon var 35 började hon höra Jesus röst kalla henne Sin älskade. När hon var 

44 gav Han henne den extraordinära nåden att ”inkarnera Sig Själv” på mystiskt 

vis i hennes hjärta. Hennes andlige vägledare insisterade på att hon skulle föra en 

dagbok om sitt andliga liv, vilken har bevarats och publicerats. Hon blev inspirerad 

att grunda fem olika kommuniteter, två för lekmän, en för ordensfolk och två för 

präster. Conchita förklarades vördnadsvärd den 20 december1999. 

 

     Conyers, Georgia. Mrs. Nancy Fowler, moder till två barn. 2 februari 1987 

uppenbarade sig Jesus för henne i ett strålande övernaturligt ljus. Flera månader 

senare (31 nov) uppenbarade Jesus Sig för henne ”Levande på krucifixet.” När hon 

frågade: ”Vad ber Du mig om?” svarade Han: ”Att vittna om att Jag är den 

Levande Gudens Son.” (To Bear Witness I, sid.24) 

     Herren vägledde Nancy att flytta till ett litet hus i Conyers, Georgia, där den 

Välsignade Modern började ge henne budskap för USA: ”Det finns för lite tro här. 
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Jag är mycket ledsen.” Ungefär tjugo människor var närvarande vid det första 

offentliga budskapet. Senare översteg folkmassorna ibland 100,000. Många 

mirakel bevittnades, såsom solen snurrande i alla regnbågens färger, rosenblad som 

föll från himlen, rosenkransar eller medaljer som ändrade färg till guld. Många 

helanden rapporterades, en del åtföljda av starka medicinska bevis. Där var också 

omvändelser som ledde människor till att återvända till sakramenten och Kyrkan. 

Det sista budskapet gavs 13 oktober 1998. 

     Många av budskapen handlar om Guds kärlek och barmhärtighet. Andra kallar 

människor till ånger och betonar allvaret med abort och girighet. Andra påminner 

oss om de Tio Budorden, Guds Ord och Sakramenten, i synnerhet Eukaristin. 

     Nancy blev föremål för en serie psykologiska undersökningar av en grupp 

vetenskapsmän. De fann resultaten fullständigt omöjliga att förklara ur 

vetenskaplig synvinkel: till exempel djup sömn kombinerad med en vaken, alert 

och fokuserad uppmärksamhet. Dessa har redogjorts för av Dr. Ramon Sanchez 

och Ron Tesoriero. Senare undersökningar utförda av en del av dessa 

vetenskapsmän på en anonym präststuderande och Patricia Talbott, en visionär i 

Ecuador, ledde till liknande resultat. Under tiden har Nancy blivit skild från sin 

man och har flyttat till en annan plats i Conyears. Den 1: a mars 1999 tog hon 

avstånd från den organisation som har hand om uppenbarelseplatsen, vilken hade 

introducerat en ny visionär. Hon fortsatte ta emot privata uppenbarelser från Jesus 

men inga offentliga. Nancy dog 10 januari 2012. 

     Ärkebiskop Lyke OFM, i Atlanta, Georgia, förklarade att ”äktheten i dessa 

påstådda uppenbarelser allvarligt kan betvivlas.” 

     Hans efterträdare Ärkebiskopen John Francis Donoghue var djupt imponerad av 

de positiva resultaten av uppenbarelserna. Den nuvarande Ärkebiskopen Wilton 

Gregory har inte gjort något offentligt uttalande om dem. 

www.inhislivingpresence.com   www.ourlovingmother.org 

 

     Cuevas, Luz Amparo. Se Escorial 

 

     Devlin, Patricia (1953 -). Född för tidigt blev Patricia blind. Trots detta började 

hon skolan och tog en M.A. i psykologi. När hon var 27 år gav Meniere’s sjukdom 

henne svår yrsel och hotade att förstöra hennes hörsel men hon blev mirakulöst 

helad från detta. Vid 33 började hon se klara ljussken i sin församlingskyrka.    

Senare började hennes skyddsängels röst komma från ljusskenet. Den Välsignade 

Modern talade också till henne ibland. 

 

     Escorial. Luz Amparo Cuevas (1931 -). Föräldralös som barn och grymt 

behandlad av sin styvmoder gifte sig Amparo med en lat make som också gjorde 

livet svårt för henne. Hon blev moder till sju barn och bevarade alltid en lugn, 

http://www.inhislivingpresence.com/
http://www.ourlovingmother.org/
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enkel värdighet. Hon var en troende men inte praktiserande katolik, delvis 

beroende på hennes brist på undervisning och delvis på tidsbrist. Maria (och senare 

Jesus) började tala till henne i L´Escorial, Spanien, i november 1980 och varnade 

henne att världen var nära en tid av arbetslöshet, misär och krig samt tecken i 

himlen. Maria bad enträget Amparo att be för fred i världen och för syndares 

omvändelse. Hon gav långa budskap den första lördagen i varje månad. Amparo 

fick ta emot Kristus sårmärken för att en tredjedel av mänskligheten skulle räddas 

från en aldrig tidigare skådad katastrof. 

     1988, på begäran av den Välsignade Jungfrun grundade Amparo en förening av 

flickor hängivna att vårda äldre människor. 1990, återigen på Marias begäran, 

grundade hon ett sällskap med tre grenar: 1) lekmän som lever som de tidiga 

kristna och har alla sina ägodelar gemensamt, 2) nunnor hängivna åt vård av äldre 

människor, 3) unga människor kallade till klosterliv eller prästerskap. Dessa 

stiftelser fick godkännande av det lokala ärkestiftet. 

     Den lokale borgmästaren var fientlig till Amparos verk. I början av år 1992 

köpte han platsen där uppenbarelserna hade ägt rum, avskärmade den och förbjöd 

tillträde för allmänheten. Han vidtog många andra fientliga åtgärder men sattes 

senare i fängelse och tvingades avgå från politiken. 

     12 april 1985 förklarade kardinal Suquia Goicoechea, ärkebiskop i Madrid, att 

den övernaturliga karaktären i hennes ’uppenbarelser’ inte fastställts. Han 

motiverades av Escorials Curé som också var mycket fientlig till Amparo. Men den 

sistnämnde bad kort före sin död Amparo om förlåtelse och detta ledde till 

ärkebiskopens officiella erkännande. 27 december 1993 firade kardinal Goicoecha 

Mässan för Amparo och erkände uppenbarelsernas frukter. 14 juni 1994 gav han 

officiellt erkännande åt de tre grenarna av den förening hon hade grundat.  

     Amparos verk blev också motarbetat av ”Offrens förening” som tog henne till 

rättegång flera gånger. Anklagelser som bedrägeri, konspiration, tvång och olaga 

frihetsberövande avfärdades emellertid i november 2008. 

     År 2000 utnämnde kardinal Antonio Maria Rouco Varela en kaplan för 

Amparos verk. Han godkände också öppnandet av ett prästseminarium för män 

vars kallelser kom genom Amparo. Han tillät att en Mässa firades i El Escorial den 

första lördagen i varje månad med början i februari 2009. 

 

     Esperanza, Maria (1928 – 2004). En kvinna från Venezuela vars visioner 

började vid 5 års ålder. St. Therese av Jesusbarnet sade åt henne att resa till Rom 

där hon skulle möta sin framtida make, vilket hon också gjorde. De två fick sju 

barn. 

     Padre Pio blev hennes andlige vägledare och han uppenbarade sig för henne på 

sin dödsdag och meddelade att hon måste fortsätta hans arbete. Maria hade många 

extraordinära gåvor: hon kunde se saker äga rum långt borta såväl som framtida 
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händelser. Hon upplevde levitation, transfiguration och stigmata. Hon hade 

helandets gåva och andra oförklarliga gåvor. 

     Från 1976 till 1984 uppenbarade sig Vår Fru för henne flera gånger som 

”Reconciler of Peoples” och bad att ett stycke åkerjord i Betania, c:a 70 mil från 

staden Caracas, skulle tillägnas Maria och att ett kapell skulle byggas till hennes 

ära. Från och med 1984 bevittnade andra människor (mellan 1000 och 2000) 

många av uppenbarelserna. 

     Marias biskop, Pio Bello från stiftet i Los Teques, ledde personligen en 

undersökning och 1987 förklarade han att uppenbarelserna var autentiska och att 

platsen där de ägde rum skulle anses helig. Han själv köpte mark till ett kapell. 

Dessa var de första uppenbarelser som officiellt erkänts av Kyrkliga auktoriteter 

sedan Beauraing och Banneux (1932 – 1933). Maria själv förklarades 

vördnadsvärd 31 januari 2010.  Se också   www.SpiritDaily.com 

 

     Eugenia, Moder (Elisabetta Ravasio 1907 – 1990). 

     Född för tidigt i en bondefamilj i Italien var Elisabetta oförmögen att gå och 

tillbringade sina första fyra år i en låda med halm. När hennes morfar gjorde en 

pilgrimsfärd för att be för hennes helande lyfte en ”vacker kvinna klädd i svart” 

upp henne, hjälpte henne att klä på sig och sände iväg henne till hennes förbluffade 

föräldrar. Hon fick väldigt lite undervisning. Vid 20 års ålder inträdde hon i Vår 

Fru av apostlarnas kongregation där hon gavs namnet Eugenia. Hon blev vald till 

superior general när hon bara var 28 år. 1932 uppenbarade sig den Himmelske 

Fadern för henne och dikterade ett budskap som kallade mänskligheten att älska 

Honom som en Fader i stället för att frukta Honom som en sträng härskare och bad 

att Kyrkan skulle inrätta en särskild festdag till Hans ära.  

     1948, efter att hon blivit vald till superior general för tredje gången, tvingade 

det Heliga Ämbetet henne att avgå. Kort därefter förvisades hon från gemenskapen 

och tillbringade de återstående 42 åren av sitt liv i stora svårigheter. 1995 

publicerade Msgr. Caillot, ärkebiskop i Grenoble, en mycket fördelaktig 

utvärdering av henne som erkände hennes uppenbarelser. 

 

      

     Fatima. 1916 började ”Fridsängeln” uppenbara sig för tre små barn från byn 

Fatima i Portugal och lärde dem att be och göra offer som gottgörelse för syndare. 

13 maj uppenbarade sig Maria och bad dem att be rosenkransen varje dag för att 

kriget skulle ta slut. 13 juni sade hon till dem att ”Jesus vill införa hängivenhet för 

Mitt Obefläckade Hjärta i världen.” 

     Vid Marias nionde uppenbarelse den13 oktober såg en folkmassa på över 

70,000 människor solen snurra i skyn, slunga ut strålar i många olika färger, kasta 

sig mot jorden och slutligen återvända till sitt normala tillstånd. 

http://www.spiritdaily.com/
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     Två av barnen, Francisco och Jacinta, dog i barndomen men det tredje, Lucia, 

växte upp och blev nunna och levde till 2005. 

     1941 avslöjade hon de första två delarna av en hemlighet som Maria hade 

anförtrott dem. 1944, på order av sin biskop, skrev hon ner vad som kommit att 

kallas ”Den tredje hemligheten” och sände den till biskopen som skickade den 

vidare, oöppnad, till Påve Pius XII 1957. 1929 bad Maria syster Lucia att be den 

Helige Fadern i förening med alla biskopar att viga Ryssland till hennes 

Obefläckade Hjärta. 1984 vigde påve Johannes Paulus II hela världen till Marias 

Obefläckade Hjärta, ”i synnerhet de länder som särskilt behöver vigas och 

anförtros.” Syster Lucia bekräftade att detta hade uppfyllt Marias önskan. 13 maj 

2000 gjorde påven ett besök i Fatima och offentliggjorde den tredje hemligheten 

som skildrar en påve följd av biskopar, präster, ordensfolk och lekmän som klättrar 

uppför ett berg och blir skjuten av några soldater. 

 

     St. Faustina. Syster M. Faustina Kowalska (1905 – 1938). Se Inledning sid 14.  

 

     Fitzpatrick, Sharon, Mrs. 1988, under en bönegrupps möte i Pana, Illinois, 

hörde Sharon den Välsignade Modern tala till sig. Budskapen har fortsatt sedan 

dess, vanligen två gånger i veckan. De är publicerade på: 

www.petalsfromheaven.com 

 

     Fowler, Nancy. Se Conyers. 

 

     Gallagher, Mrs. Christina (1953 -). Moder till två vuxna barn i County Mayo, 

Irland. 1987 började Maria uppenbara sig och tala till henne. Hon sade: ”Jag är 

Jungfru Maria, Fridens Drottning, och jag kommer med frid.” (Out of the Ecstacy, 

sid. 199.) På Marias begäran öppnades Our Lady Queen of Peace House of Prayer 

1993 på Achill Island, precis utanför Irlands västra kust av ärkebiskop Cassidy. 

Hans efterträdare, ärkebiskop Michael Neary, lade så stränga restriktioner på 

firandet av sakramenten där 1997 att Christina vägleddes att stänga huset eftersom 

verksamheten var ogenomförbar. Som svar på folkets krav öppnade hon det igen 

1998. Under tiden hade flera andra associerade bönehus öppnats i andra delar av 

världen. Budskapen finns på:   www.christinagallagher.org 

 

     Garabandal. Se Inledning sid 15. 

 

     Garza, Janie. 1989, när Janie var en psykiatrisk socialarbetare i Austin, Texas, 

började ”Vår Fru av Rosenkransen” att uppenbara sig för henne. Janie motstod 

dessa uppenbarelser av rädsla för att bli vilseledd men när hon bad Jesus att bevara 

hennes förstånd uppenbarade Han sig själv och försäkrade henne att Maria kom för 

http://www.petalsfromheaven.com/
http://www.christinagallagher.org/
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att hjälpa henne i familjelivet och göra det möjligt för henne att hjälpa andra. 

Senare uppenbarade sig St. Josef, St. Philomena och andra helgon och talade till 

henne.  

 

     Gilli. Se Montechiari. 

 

     Gilmore, Jerry. Som vuxenkonvertit till Kyrkan började Jerry ta emot budskap 

från Vår Fru 1986. Senare kom budskap från Jesus, St. Mikael, Padre Pio och 

andra helgon och änglar. Utbildad snickare såväl som konstnär blev han från 1991 

till 2008 ombedd av den Välsignade Modern att göra krucifix åt bestämda personer 

eller institutioner, t.ex. Påven Johannes Paulus II, Moder Angelica, Christina 

Gallagher, Maria Esperanza, Julia Kim, Myrna Nazour, Carmelo Cortez, Syster 

Agnes Sasagawa….Inalles gjorde Jerry 108 stycken ’pilgrimskors’ av vilka en del 

utgöt tårar, strålade av ett oförklarligt ljus, blev röda under såret i Kristus sida, 

utgöt blod och olja eller gav andra anmärkningsvärda manifestationer. Även många 

mirakulösa helanden och andliga omvändelser har skett genom dem.  

 

    Don Stefano Gobbi. Se Inledning sid 15. 

 

    Hruschiv. 1987, när Ukraina ännu var en del av Sovjetunionen, sågs en 

uppenbarelse av Jungfru Maria ovanför ett litet stängt kapell i byn Hruschiv av 

stora antal människor. Så väldiga folkmassor från hela Sovjetunionen drogs dit, 

trots polisens motstånd, att den officiella kommunistiska tidningen Isvestia var 

tvungen att publicera en rapport om det (naturligtvis inte fördelaktig). Se även 

Josyp Terelya nedan. 

 

     Jahenny, Marie-Julie (1850 – 1941). Född i byn Blain nära Frankrikes 

nordvästra kust som äldsta barnet till bretonska bönder, lärde Marie-Julie sig 

knappt att läsa och kunde aldrig skriva. Hon var from och botfärdig från 

barndomen. Efter sin första kommunion vid tio års ålder förklarade hon att Jesus 

skulle vara hennes ende brudgum. 

     Vid 24 års ålder blev hon sjuk och förväntades dö men Maria uppenbarade sig 

och lovade att hela henne 2 maj 15:00 och förklarade också att Marie-Julie var 

kallad till ett liv i lidande för syndares omvändelse. Två månader senare berättade 

hon för sina föräldrar att hon skulle få ta emot stigmata följande dag. När detta 

rapporterades till församlingsprästen skrattade han bara. Men klockan 9:00 på 

morgonen 21 mars, med omkring 200 människor som såg på, började hon skaka 

våldsamt, förlorade medvetandet och började blöda från sin vänstra hand. 

Liknande händelser ägde rum under de följande två timmarna och gav henne Jesus 

alla fem sår. 14:00 den eftermiddagen upplevde hon Kristus lidande. Den 2: a maj 
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fick hon genomlida en attack av djävulen som krävde flera människor för att hålla 

fast henne.  

     I tio år led Marie-Julie av en oförklarlig dövhet. 1880 blev hon oförmögen att 

tala. Under fem år åt hon inte och drack ingenting, men när hon uppmanades att 

dricka lite mjölk löd hon och då återvände hennes normala aptit. Under fyra år var 

hennes vänstra sida förlamad och under fyra år var hon blind. Sedan upphörde 

dessa hemsökelser så småningom. 

     Det var huvudsakligen under perioden 1875 till 1888 som Marie-Julie gjorde 

sina viktigaste förutsägelser som mest handlar om Frankrike.  

     Stadsmänniskorna gjorde narr av hennes mystiska upplevelser och prästerskapet 

exkommunicerade henne praktiskt taget under elva och ett halvt år. Men Msgr. le 

Fer de la Motte, hennes biskop från 1914 till 1935, höll sig informerad om henne 

och gjorde offentliga besök hos henne vart fjärde år. När hon var 80 år tillät Herren 

att de synliga såren försvann. Hon levde tills hon var 91 år. 

 

     Jaramillo, Sadie. En hustru och moder i Santa Maria, Kalifornien, direktor för 

”The Fathers House of Victory through the Holy Family”. 1980 hörde hon Jesus 

tala till sig i sitt inre. Hon fortsatte att göra så de kommande tolv åren. 1992 

började också Gud Fadern, den Helige Ande och den Välsignade Jungfrun tala till 

henne. Hennes andlige vägledare är fader Stephen Valenta. Förordet till hennes 

andra volym skrevs av biskop Roman Danylak. (The Great Sign, 2 volymer.)  

 

     ”Jesus, King of all Nations” Under denna titel uppenbarade sig Jesus 1988 för 

en anonym amerikansk ”Sekreterare” och under de följande fyra åren gav Han 

instruktioner om hur Han ville att hängivenhet för Honom skull utövas och lovade 

många välsignelser åt de som praktiserade dem. 

 

      

     Josefina-Maria. En hemmafru och lärarinna i Melbourne, Australien, som har 

tagit emot budskap från Jesus, Maria och några helgon sedan 20 september 1990. 

Jesus talar till henne nästan dagligen, Maria ungefär en gång i månaden. Det var 

Jesus som gav henne titeln till hennes bok: A Pilgrimage to the Heart of Man 

through My Mercy. 

 

     Kibeho. En stad i den södra och fattigaste delen av Rwanda, Afrika, där 

uppenbarelser av Vår Fru ägde rum från 1981 till 1989. Den första uppenbarelsen 

gavs till en sjuttonårig flicka med namnet Alphonsine Mumreke medan hon satt 

och väntade på andra i skolbänken. Hon förblev i extas i femton minuter. De flesta 

av lärarna och eleverna som bevittnade detta trodde inte att hon såg den Välsignade 

Modern. På Alphonsines begäran började, den 12 januari 1982, Maria uppenbara 
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sig för andra elever av vilka en, Marie Claire Mukangango, hade kallat Alphonsine 

en dåre. Fem andra fick också ta emot uppenbarelser, en av dem var en icke läs- 

och skrivkunnig fåraherde som ännu inte var döpt.  När ordet spreds om 

uppenbarelserna började åskådare samlas till dem – 20,000 på festdagen för 

Jungfru Marias upptagning i himmelen 15 augusti 1982. Bland annat 

rekommenderade Maria att människor bad de Sju Sorgernas Rosenkrans för att 

ångra sina synder. Många pilgrimer såg solen dansa i skyn eller ersättas av en 

grönaktig måne eller av en andra sol. Stjärnorna dansade också och kors 

uppenbarades i skyn. 19 augusti 1982 fick visionärerna en vision av det 

inbördeskrig som skulle bryta ut 1994. (Se kapitel V #A ovan.) 

     I januari 1988 vigde ärkebiskopen av Kigal Rwanda till den Välsignade 

Jungfrun och utsåg en kommitté att undersöka uppenbarelserna i Kibeho. 

Kommitténs slutsats var positiv. 15 augusti 1988 tillät Msgr. John Baptist 

Gahamanyi, biskop av Butaré, offentlig dyrkan i Kibeho. 

     Efter inbördeskriget publicerade biskop Augustin Misago av det nya stiftet i 

Gikongoro en deklaration den 29:e juni 2001 som fastslog: ”Ja, Jungfru Maria 

uppenbarade sig i Kibeho den 28:e november 1981 och under månaderna som 

följde… Uppenbarelserna i Kibeho är nu officiellt erkända… Namnet som givits åt 

den Marianska helgedomen i Kibeho är: ”Vår Fru av Sorgernas Helgedom.” 

 

     Kim, Julia (1947 -). I Sydkorea konverterade Julia och hennes familj till 

katolicismen 1981. En staty av den Välsignade Jungfrun som givits henne började 

gråta tårar den 30 juni 1985 och detta åtföljdes av många andra mirakel som 

berättats ovan i kapitel II #c. Den 18:e juli 1985 började statyn bli levande för Julia 

och gav henne budskap. Jesus, såväl som helgon och änglar, uppenbarade sig också 

för henne. 

     Ärkestiftet i Kwangju har varit extremt fientligt. I december 1994 utsågs en 

kommitté att undersöka hennes upplevelser, som mest bestod av personer som 

redan var motståndare till dem. Efter tre år, under vilka bara ett kort besök gjordes 

till Julias hem och kapell, utfärdade ärkestiftet en deklaration (1 jan. 1988) som 

fördömde de påståenden som gjorts där. 1998 fastställde ett brev från 

Troskongregationen till ärkestiftet i Naju att: ”Fenomenen som omger Julia Youn 

(sic) kan inte verifieras som mirakel.” 

     Påven Johannes Paulus II inbjöd emellertid Julia att delta i hans privata Mässa 

där han själv bevittnade att Eukaristin hade förvandlats till synligt kött och blod i 

hennes mun. (31 okt. 1995. Ett foto av detta finns i amerikanska boken. ö.a.) Påven 

uppmuntrade också de koreanska biskoparna att dela med sig av dessa underbara 

nådegåvor från Naju till andra biskopar i Asien. I november 2007 bad kardinal 

Ivan Dias, prefekt för Kongregationen för evangelisation, enträget de koreanska 

biskoparna att acceptera Naju. Ändå hotade (19 januari 2008) ärkebiskopen i 
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Kwangju att exkommunicera varenda pilgrim som kom till Naju och förvisade 

fader Chang, en främjare av Julia. Kardinal Dias svarade att denna 

exkommunikation inte var giltig och att fader Chang skulle återinsättas. 

Ärkebiskopen av Naju gjorde ett besök till Julias kapell den 2 juli 2008 och talade i 

en vänlig ton till människorna där. 

     Den 30:e mars 2011 publicerade emellertid Kardinal Levada, prefekt för 

Troskongregationen, ett brev som stöder ärkestiftets ståndpunkt. 

 

Kriva, Joanne. Under en pilgrimsfärd till Medjugorje 1988 blev Joanne för sjuk 

för att delta i pilgrimsaktiviteterna. Sista dagen där, bedrövad av besvikelse, blev 

hon medveten om en ”närvaro” i sitt rum. Hon var omsluten av den skönaste frid  

hon någonsin upplevt. Efter ännu en resa till Medjugorje 1989 deltog hon i ett  

Life in the Spirit-seminarium där hon fick tungotalets gåva, åtföljd av budskap 

från Herren. Den 29 november blev hon tillsagd att föra dem vidare till andra. 

www.miraclehunter.com 

 

     La Salette. En liten by i sydöstra Frankrike, där den första av de större nutida 

uppenbarelserna ägde rum. Maria uppenbarade sig för två små barn, Mélanie 

Calvat och Pierre-Maximin Giraud, den 19 september 1846 medan de vallade 

boskap och varnade om att försummelse av Guds bud var på väg att dra ner ett 

stort straff över människorna. 

 

     Latusa, Matous, Se Turzovka. 

 

     Lopez, broder David (1956 -). En tredje ordens franciskan som lever i ”Our 

Lady of Tenderness’ Hermitage i San Benito, Texas. Född med cerebral pares 

kunde han inte tala förrän han var tio år. Men Herren började tala till honom när 

han var åtta. Senare lärde Vår Fru honom att läsa till hans föräldrars stora 

förvåning. Han har sedan dess rest runt i landet och talat om uppenbarelserna och 

kunskapen han tagit emot. 

 

     Lubbock, Texas. På natten 1 mars 1988 mottog Maria Constancia ett budskap 

från den Välsignade Jungfrun: ”Må Min Son omsluta dig med en ande som 

kommer att förvandla ditt liv och befria dig.” Lite senare mottog Theresa Verner 

och Mike Slate budskap som bad om bön, omvändelse, fasta och läsande av den 

fullständiga Rosenkransen före Mässan. Folkmassor började samlas. 15 augusti 

uppgick de till över 12,000. 

     Biskop Michael J. Sheehan tillsatte en kommission av teologer som kom fram 

till att inget övernaturligt hade fastslagits. Kyrkoherden, Msgr. Joseph James 

instruerades att inte bedriva propaganda för händelserna. 

http://www.miraclehunter.com/
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     Mariamante. En anonym visionär i nordöstra USA, gift med tre barn. Hennes 

uppenbarelser varade från 8 februari till 11augusti 1987. Apostolate of Holy 

Motherhood uppstod som ett resultat. Dess medlemmar som är vigda till den 

Välsignade Jungfrun ägnar sig åt sina plikter som mödrar och hustrur och försöker 

uppfylla Guds Vilja i sina liv.  www.apparitions.org. 

 

     Marian Movement of Priests. Se Gobbi. 

 

     Martinez, Bernardo (1931 – 2000), Nicaragua. Den Välsignade Modern 

uppenbarade sig för honom flera gånger 1980 och sade till honom att sprida hennes 

budskap vidare, vilket han motvilligt gjorde. Hans biskop Pablo Antonio Vega lät 

undersöka visionerna och gav dem sitt godkännande. Han prästvigde Bernardo 

1995. 

 

     Medjugorje. Se Inledning sid 16. 

 

     Menenzes, Patricia, Surbiton, Surrey, England. Patricia inträdde till fullo i den 

Katolska Kyrkan 1984. Strax efter det började hon mottaga budskap från Vår Herre 

och Vår Fru, särskilt om det onda med abort. Hon ombads också uppmana Kyrkan 

att martyrförklara aborterade spädbarn. 

     2001 förklarade ärkebiskopen av Southwark, Michael Bowen, att ”Äktheten i de 

påstådda uppenbarelserna angående Divine Innocence har inte godtagits av 

ärkestiftet i Southwark…”. 26 juli 2007 skickade Troskongregationen ett brev till 

Most Rev. Kevin McDonald, den nye ärkebiskopen av Southwark med beslutet: 

”Givet att de förmodade uppenbarelserna som ligger till grund för Community of 

Divine Innocence är i högsta grad tvivelaktiga, betyder det att kommunitetens 

spiritualitet har brister i grunden. För att denna spiritualitet helt besjälar 

kommunitetens tilltänkta konstitution kan den inte bli godkänd.” 

     Patricia svarade med ett Svar på Troskongregationens yttrande om Mrs Patricia 

de Menenze’s and the Community of [the] Divine Innocence, The Family of Divine 

Innocence’s skrifter år 2007. Hon påpekade att ”yttrandet” inte återger hennes 

tolkning av budskapen och hon begärde att en kommission skulle tillsättas för att 

undersöka dem.   www.divineinnocence.org 

 

     Montechiari, Italien. Pierina Gilli (1911 - 1991) blev föräldralös genom sin 

faders död när hon bara var sju år gammal. Placerad i en annan familj måste hon 

slåss mot sexuella närmanden från fadern som hotade att döda henne. Senare 

försökte hon träda in i ett kloster men blev inte antagen på grund av sin dåliga 

hälsa. Under andra världskriget arbetade hon på ett sjukhus lett av the Servants of 

http://www.apparitions.org/
http://www.divineinnocence.org/
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Charity. Vid 33 års ålder blev hon antagen till den kommuniteten och sänd som 

sköterska till barnsjukhuset i Brescia. Där ådrog hon sig hjärnhinneinflammation 

och var på väg att dö när grundarinnan av the Servants, St. Marie Crucifiee di 

Rosa, uppenbarade sig för henne och helade henne. 1945 blev hon svårt sjuk igen 

och sedan en gång till 1946. Då, på natten mellan 23 - 24 november, uppenbarade 

sig grundarinnan för henne än en gång och gjorde ett tecken åt henne att titta åt ett 

hörn av rummet. Där såg hon en vacker kvinna med tre svärd som genomborrade 

hennes bröst. ”Det är ”Madonnan” sade St. Marie. 

     Maria bad Pierina att frambära bön och offer: 

     1) för ordensfolk som sviker sin kallelse. 

     2) för att gottgöra för dessa ordensfolks dödssynder. 

     3) för att gottgöra för präster som beter sig ovärdigt sitt ämbete. ”Hon 

rekommenderade särskilt helgonförklaring av präster. Om de är heliga kommer 

många själar att bli heliga.” (Maria, Rosa Mystica, sid 12 och 43f.) 

     13 juni 1947 uppenbarade sig Maria med tre rosor över sitt bröst, en vit, en röd 

och en i guld, som representerade bön, gottgörelse och uppoffrandets ande. Hon 

tillkännagav en ny andakt för alla präster och ordensfolk: Den trettonde varje 

månad skulle firas som Marias Dag och den13 juli till hennes ära som Mystical 

Rose. Ett ”överflöd av nådegåvor och stor helighet” lovades åt de som ärade henne 

på detta sätt. 8 december 1947 sade hon: ”Här i Montechiari vill jag bli kallad 

Mystical Rose”. 

     På order av Msgr Giacinto Tredeci, biskop av Brescia, lämnade Pierina 

Montechiari och reste till Brescia där hon spenderade flera år med att hjälpa till i 

ett kloster. När Maria uppenbarade sig för henne igen i februari 1966 rapporterade 

hon detta till biskopen som bad henne att vara tyst om det. Maria fortsatte att 

uppenbara sig för henne och ibland för andra vittnen vid en plats som kallades 

Fontanelle och gav helande kraft åt en källa där som skulle kallas ”Nådens Källa”. 

Biskopen förbjöd då Pierina att gå till Fontanelle. Hon lydde men uppenbarelserna 

fortsatte och över 1,000 människor brukade besöka platsen under ett veckoslut. 

     1970 bad Maria att en staty till hennes ära som Mystical Rose skulle placeras i 

kyrkan där hon hade uppenbarat sig. Sedan dess har hundratals kopior av denna 

staty tillverkats och rest runt i världen som ”pilgrimsstatyer”, många av dem 

gråtande och bringande välsignelser åt de som vördat dem. 

     Biskopen av Brescia, Msgr. Sanguineti, tillät kulten för Mystical Rose 22 april 

2000. 50,000 människor kom till grottan den dagen. 

 

     Motta. Se Quiroga de Motta, Gladys 

 

     Naju. Se Kim, Julia 
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     Neuzil, syster Mildred Mary (1916 - 2000). Som dotter till österrikiska 

immigranter föddes Maria Neuzil i Brooklyn och växte upp i Cleveland. 1930 

inträdde hon i ”Sisters of the Precious Blood” i Ohio där hon gavs namnet Syster 

Mary Ephrem. Hon gjorde för det mesta hushållsarbete och undervisade i 

Kindergarten i Washington D.C. 1937 blev hon förordnad till the Chancery i 

Cleveland, Ohio, där fader Paul Leibold (senare ärkebiskop för Cincinnati) blev 

hennes andlige vägledare. Hennes mystika erfarenheter började 1938. 1956 

uppenbarade sig Maria för henne som ”Our Lady of America.” Efter att ha väglett 

Systern att göra en teckning av henne bad Maria att en staty baserad på denna 

teckning skulle placeras i nationalhelgedomen för den Obefläckade Avlelsen i 

Washington D.C.  Maria ville att amerikaner skulle hedra henne ”särskilt genom 

renheten i sina liv.” Hon bad också att en medalj skulle tillverkas med bilden av 

Our Lady of America. Redan från början förstod Systern att hennes uppdrag skulle 

vara fokuserat på familjens helgelse.  

     1957 grundade the Precious Blood Sisters en liten klosterkommunitet i New 

Riegel, Ohio, som Systern trädde in i följande år och tog tillbaka sitt dopnamn 

Mildred Mary. Ärkebiskop Leibold dog 1 juni 1972. Fem år senare uppenbarade 

han sig för Systern och lovade att han i himlen skulle fullborda det verk han hade 

påbörjat på jorden. I ett helt år uppenbarade han sig varje dag vid samma tid. 

               www.michaeljournal.org          www.ourladyofamerica.com 

 

     Nwoye, Barnabas (1978 -). 1995, exakt kl.15:00 på eftermiddagen, stunden för 

Gudomlig Barmhärtighet, kallade Vår Herre Jesus Kristus för första gången 

Barnabas Nwoye, en tonåring från Ole, Enugu state, Nigeria och vädjade till 

honom att trösta Honom och att tillbe Hans Dyrbara Blod. I en vision två år senare 

gav Herren honom Det Dyrbara Blodets rosenkrans och tolv löften till alla som ber 

den. Barnabas fick också ta emot tröst- och tillbedjansböner av Jesus samt de 

mystiska böner som offrades av Jesus till Sin Fader under Sitt lidande. Budskapen, 

bönerna, hymnerna och körsångerna samt de föreskrifter som gavs direkt av Vår 

Herre, Hans Moder Maria, änglarna och helgonen mellan 1997 och 2003 utgör 

andakten till det Dyrbara Blodet som finns i boken Devotion to the Most Precious 

Blood of Our Lord Jesus Christ, the Greatest Devotion of Our Times.  

                           Queenship Publishing    www.queenship.org 

 

     Oliveto Citra. En liten stad i södra Italien. På toppen av en kulle i ruinerna av 

ett medeltida slott uppenbarade sig Maria 57 gånger för många olika människor 

från 1985 till 1989. Kyrkoherden Guiseppe Anato var positiv till deras rapporter. 

Biskop Grimaldi, biskop av Salerno, var reserverad. En kommission utsedd av 

honom har inte varit positiv. 

 

http://www.michaeljournal.org/
http://www.ourladyofamerica.com/
http://www.queenship.org/
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     Our Holy Mother of Virtues. Under denna titel uppenbarade sig Maria för en 

ung kvinna. Hon vaknade upp mitt i natten den 2 april 1990 och hörde orden ”Läs 

Skriften.” Hon öppnade sin Bibel vid Ef. 1:15 i vilket St. Paulus ber för sina läsare 

att Gud skall ge dem ”vishetens och uppenbarelsens ande som låter er få kunskap 

om Honom.” Inte långt efteråt började Maria tala till henne. I mars 1991, med en 

arm skadad i en bilolycka, åkte hon på pilgrimsfärd till Medjugorje mot sin läkares 

vilja. Efter förbön av Vicka såg hon Vår Fru vid korset på berget. Hennes arm 

helades fullständigt så hennes doktor måste avboka operationen han hade 

schemalagt. Efter det uppenbarade sig Maria som ”Our Holy Mother of Virtues” 

ofta för henne, särskilt i St. Thomas Mores församling och i Moder Cabrinis 

Helgedom. Budskapen fokuserar på Eukaristin (med tonvikt på den Verkliga 

Närvaron), den Helige Ande och dygderna.   www.queenship.org  

 

     Our Lady of Light. Under denna titel började Maria uppenbara sig för en 

anonym visionär i Batavia, Ohio, 1 sep 1991 och gav henne många budskap under 

de följande åren. De finns publicerade i Personal Revelations of Our Lady of Light, 

av vilka fem volymer hittills har utgivits. Se även Cold Spring, Kentucky. 

 

     Papagna, Valentina. En katolik från Slovenien som emigrerade till Sydney, 

Australien 1955. Hennes man dog 1986. Två år senare började hon ta emot 

uppenbarelser och budskap av Kristus, den Välsignade Jungfrun och änglar. 

                               www.valentina-sydneyseer.com.au 

 

     Peerdeman, Ida (1905 - 1996). En kvinna i Amsterdam, Holland, för vilken 

Vår Fru uppenbarade sig 56 gånger från 1945 till 1959 under titeln ”Vår Fru av alla 

länder.” När hon visade en bild av sig själv stående på en jordglob med korset 

bakom sig, bad Maria att denna bild och titeln skulle reproduceras och spridas. 

Hon dikterade också en bön att läsas. Slutligen sade hon att en ny dogm som 

förkunnade henne som ”Medfrälserska, Förmedlerska och Försvarare” skulle 

tillkännages som det slutliga Mariadogmat.  

     Idas uppenbarelser och budskap undersöktes 1956 av en kommission utsedd av 

biskop J.P. Huibers från Amsterdams stift. Kommissionen drog slutsatsen att 

”ingen övernaturlig förklaring kunde tillskrivas uppenbarelserna.” Biskop Th. J.J. 

Zwartkruis återöppnade fallet 1967 i avsikt att tillåta offentlig vördnad för ”Vår 

Fru av alla länder” men avråddes från att göra detta av Troskongregationen. Till 

slut meddelade biskop Jozef Marianus Punt, efter att ha konsulterat Påven 

Johannes Paulus II, ett tillkännagivande 31 maj 2002: ”Jag har kommit till den 

slutsatsen att uppenbarelserna av Vår Fru av alla länder i Amsterdam har ett 

övernaturligt ursprung.” 

                                              www.de-vrouwe.info 

http://www.queenship.org/
http://www.valentina-sydneyseer.com.au/
http://www.de-vrouwe.info/
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     Petit, Berthe (1870 - 1943). Se Inledning sid 17. 

 

     Piccarreta, Luisa (1865 - 1947) Se Inledning sid 18. 

 

     Quattrini, Rosa. Se San Damiano. 

 

     Quiroga de Motta, Gladys (1937 -). Som hustru till en pensionerad 

metallarbetare i Argentina, med två döttrar, började Gladys få visioner 25 

september 1983 då Maria tyst höll fram en rosenkrans för henne. Under de följande 

sju åren mottog hon nästan 1800 budskap från Vår Herre och Vår Fru. Maria bad 

att en helgedom skulle byggas till hennes ära. Som offersjäl blöder Gladys från 

handlederna på fredagarna under fastan och genomlever de andra såren från Jesu 

lidande omkring 15:00 på Långfredagen. 

     Som svar på Marias begäran har en basilika tillägnad ”Maria av Rosenkransen i 

San Nicolas” blivit byggd. Den 25:e varje månad, till minne av Gladys första 

vision samlas stora folkmassor, ibland 100,000 eller fler, till en Mässa firad av 

biskop Domingo Salvado Castagna som förklarat: ”Otvivelaktigt kommer denna 

nådens händelse att fortsätta växa. Den har bevisat sin äkthet genom dess andliga 

frukter” (25 juli 1990). 14 november 1990 gav han Imprimatur för publiceringen 

av ”Messages of Our Lady to Gladys de Motta”. Hans efterträdare biskop Mario 

Luis Maulión var också positiv. Den nuvarande biskopen Msgr. Cardelli går till 

basilikan emellanåt för att fira Mässan och höra bikt. 

 

     Regis, Pedro (1969 -). En ung man i Brasilien som jag inte hört talas om förrän 

detta manuskript skulle färdigställas. Maria började uppenbara sig för honom när 

han var 18 år och gav honom därefter budskap två eller tre gånger i veckan. 

     Pedros förre biskop, Don Silvério Albuquerque från stiftet i Feira de Santana, 

som har talat med Pedro och hela hans familj förklarar: ”Jag har redan kommit till 

den slutsatsen att ur pastoral synvinkel är sammankomsten i Angüera giltig för att 

den har gjort gott.” Men han uppger att hans personliga inställning är förståndig 

väntan. 

 

     Rivas, Catalina. En lekmannamissionär för Jesus Eukaristiska Hjärta från 

Cochabamba, Bolivia, som nu bor i Merida, Mexico. Med början den 9:e mars 

1995 blödde hennes gipsstaty av Kristus mer än 200 gånger. I december det året 

började Catalina ta emot budskap från Jesus. Det var över 270 i slutet av 1996 

tillsammans med 15 från Maria. Catalina skriver ner budskapen som om de 

dikterades för henne. En bönegrupp har samlats runt henne, beledsagad av en präst. 
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     Ärkebiskop René Fernandez Apaza i Cochabamba förklarade när han gav sitt 

Imprimatur för publiceringen av Catalinas budskap den 2:a april 1998: ”Vi har läst 

Catalinas böcker. Vi är säkra på att deras enda syfte är att leda oss alla på vägen till 

en autentisk spiritualitet.” 

 

     Rydén. Se Vassula. 

 

     San Damiano. En liten stad i norra Italien där Maria uppenbarade sig omkring 

185 gånger från 1964 till 1970 för en kvinna med namnet Rosa Quattrini (”Mama 

Rosa” 1909 - 1981). Den Välsignade Jungfrun helade Rosa från en allvarlig 

sjukdom och sände henne till Padre Pio. Ett päronträd i Rosas trädgård som Maria 

brukade stå på blommade på hösten och trots det kalla vädret varade blomningen i 

tre veckor. ”Rosornas Madonna” uppenbarade sig för Rosa varje fredag och gav 

henne budskap för världen. 

     I San Damiano har solen setts snurra i skyn och slunga ut strålar av ljus i olika 

färger. Maria bad att en ”Stad av rosor” skulle inrättas där som en helgedom. 1967, 

på Vår Frus inbjudan, grävdes en brunn som frambringade vatten med helande 

krafter. 

     Rosas kyrkoherde Don Edgardo Pellacani kände henne väl och följde med 

henne på två besök till Padre Pio och var ett stort stöd för henne. Biskopen i 

Piacenza, Umberto Malchiodi, beordrade henne att upphöra med all offentlig 

kommunikation av kunskapen. 13 november 1968 sände han ett 

”Informationsmeddelande” till Vatikanens statssekreterare avsett för de biskopar 

vars människor besökte San Damiano ofta, som sade att Rosa Quattrini var ökänd 

som visionär och påpekade ”teologiska fel” och ”löjliga rekommendationer” i 

hennes budskap. Hans efterträdare var lika fientliga: 1970 tillrättavisade biskop 

Enrico Manfredini Rosa för olydnad och hotade att förvägra hennes supportrar 

sakramenten. Biskop Mazza antog samma linje som sina föregångare (1 sep 1986). 

     När hon dog 1981 testamenterade Rosa all sin egendom samt de fonder som 

insamlats för att uppfylla Marias önskemål till den Helige Fadern. Johannes Paulus 

II tog inte emot denna donation men han uppmanade de pastorala auktoriteterna att 

vara öppna angående Rosas verk. Biskop Monari (1995 -) har varit mycket öppnare 

än sina föregångare. Utan att officiellt erkänna den övernaturliga karaktären hos de 

händelser som ägde rum där förordnade han en präst att offra Mässan dagligen i 

den lilla byn med omkring 100 människor. Han har tillåtit några präster att ha 

återföreningar där och han tillåter besökande präster att fira Mässan i 

församlingskyrkan. 

 

     ”Sekreterare.” Se ”Jesus, King of all Nations.” 
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     Simma, Maria (1915 - 2009). Som ung flicka i Österrike försökte Maria tre 

gånger att gå i kloster men måste lämna på grund av dålig hälsa. När hon var 

tjugofem år uppenbarade sig en själ i skärselden för henne. Andra följde och de 

förekom särskilt ofta efter 1954 och gav henne många budskap. Hennes hälsa 

förbättrades också och hon kunde resa runt i Europa och tala om sina upplevelser. 

     The Amazing Secret of the Souls in Purgatory av syster Emmanuel, Queenship 

Publishing.                             www.queenship.org 

 

     Singer, Zdenko (”Jim” 1952 -) En kroat född i Zagreb, Jugoslavien, som nu 

bor i Ontario, Kanada. Jim började ta emot inre tal (locutions) från Kristus i maj 

1989. 

 

     Steadman, Marvel, ”Sally” (1920 - 2009), från Oregon, Ohio (lite öster om 

Toledo). 1992 återhämtade sig Sally på sjukhus efter en ryggoperation när den 

Välsignade Modern uppenbarade sig för henne. Sally kunde genast stiga upp och 

gå, till hennes läkares bestörtning. Sedan dess fortsatte Maria att uppenbara sig, 

alltid åtföljd av Jesus. Från 1998 till och med 2005 gav de budskap genom Sally 

till de människor som samlades till första lördagens bönemöten varje månad. 

Därefter fortsatte Sally att ta emot budskap för sig själv och medlemmar i hennes 

andliga gemenskap ända tills några dagar före sin död. Sallys främsta uppdrag var 

att sprida att abort är mord. Som frukter av hennes uppdrag finns en helgedom 

tillägnad ”Our Lady of Toledo, Queen of the Most Holy Rosary”, en tillflyktsort 

för kvinnor som är frestade att abortera sina spädbarn och en plats dit de som 

genomgått en abort kan komma och be om förlåtelse av Gud och av sina ofödda 

barn. När denna bok gått till tryckning höll ett nytt ”Lady of Hope”- hem för 

kvinnor på att öppnas. En nunneorden hängiven att utbilda och hjälpa unga mödrar 

planeras. 

     Den förre biskopen i Toledo, Very Rev. James Hoffman, skrev i ett brev 1997 

att Kyrkan ”alltid intar en försiktig hållning vad gäller påstådda privata 

uppenbarelser.” 1993 tog Sally ett fotografi av Maria när hon uppenbarade sig 

tillsammans med Jesus som baby. Vid tiden före sin död stod Sally på god fot med 

den nuvarande biskopen Leonard Blair.         www.miraclehunter.com 

 

     Sullivan, Gianna Talone (1957 -). Vår Fru uppenbarade sig för Gianna 1987 

och förde henne till ett andligare liv. Sedan bad ärkeängeln Gabriel henne att 

acceptera ett viktigt uppdrag från Gud, vilket hon gjorde. I juli 1989 bad vår Herre 

Gianna att acceptera Hans uppdrag: återupprättande av värdighet, helande genom 

Kärlek. Över 500,000 exemplar av hennes budskap publicerades i serien ”I Am 

your JESUS of MERCY”. 1990 förklarade biskop Thomas O’Brien i Phoenix, 

http://www.queenship.org/
http://www.miraclehunter.com/
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Arizona, att fastän han erkände att det inte fanns några villfarelser i hennes 

budskap fanns det inga bevis för att de var övernaturliga. 

     1993 gifte sig Gianna med Dr. Michael Sullivan MD, en invärtesläkare. På 

Marias uppmaning flyttade de till Emmitsburg, Maryland, där de nu förser de 

fattiga med gratis läkarvård i ”Mission of Mercy”. 3 november 1993 blev de 

inbjudna att delta i en Mariansk bönegrupp i St. Joseph Catholic Church’s 

prästgård i Emmitsburg. Under mötena brukade Maria uppenbara sig för Gianna 

och ge henne ett offentligt budskap. Snart blev folksamlingarna så stora att de 

måste flytta till församlingskyrkan. 

     När några medlemmar i församlingen klagade över dessa möten beordrade 

Ärkestiftet i Baltimore att de skulle upphöra. I juni 2001 undersökte en 

stiftskommission Gianna vilket ledde till att ärkebiskop Keeler förklarade att inget 

övernaturligt var involverat i hennes påstådda uppenbarelser och att det fanns 

negativa element närvarande (men dessa specificerades inte). I juli 2004 antogs 

Baltimore’s restriktioner av stiftet i Phoenix. Å andra sidan har ett antal teologer 

talat till försvar för äktheten i dessa budskap, däribland Canon René Laurentin, Frs. 

Frederick A.Jelly, O.P., Robert Faricy, S.J. och Kieran Kavanaugh, O.C.D. samt 

undertecknad. 8 oktober 2008 varnade den nye ärkebiskopen i Baltimore, Edwin 

O’Brien, Gianna att inte publicera någonting om ”budskap eller påstådda inre 

röster mottagna av Guds Jungfrumoder” i hans stift. Gianna stoppade de månatliga 

bönemötena (som redan flyttats från ärkestiftets fastighet) och slutade publicera 

budskapen. Men hon träffar fortfarande Vår Fru nästan dagligen. 

     1994 blev Gianna anvisad av den Välsignade Modern att vidarebefordra ett 

budskap till Påven Johannes Paulus II om en hemlighet angående Kyrkans 

tillstånd. Budskapet överlämnades av hennes andlige vägledare fader Jelly. I maj 

samma år blev Gianna ombedd att ge president Clinton ett budskap. Hon skrev ett 

brev och överlämnade det personligen till Clinton eftersom han spelade golf nära 

hennes hem. 13 oktober 2000 överlämnade Gianna och hennes man en målning av 

Our Lady of Emmitsburg tillsammans med ett poem som Gianna hade skrivit till 

honom enligt Vår Frus diktamen. Giannas budskap finns tillgängliga på Internet: 

     www.centeroftheimmaculateheart.org     www.prourladyofemmitsburg.org      

 

     Sweeney-Kyle, Maureen. Moder till fyra adopterade barn och mormor/farmor 

till många fler. Maureen fick sin första uppenbarelse av den Välsignade Jungfrun 

1985 i Olmsted, en förort till Cleveland. Uppenbarelserna fortsatte nästan dagligen. 

I december 1998 började Jesus uppenbara sig, såväl som många helgon. 

Huvudtemat i budskapen som ges henne är Helig och Gudomlig Kärlek. Dessa 

upplevelser och budskap har gett upphov till Holy Love Ministries, ett apostolat för 

lekmän hängivna att leva och sprida budskapen, samt till Maranatha Spring, en 32 

kvadratmil stor böneplats och helgedom i Elyria, Ohio, där den Välsignade 

http://www.centeroftheimmaculateheart.org/
http://www.prourladyofemmitsburg.org/
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Jungfrun har lovat all nåd till de som kommer med ett öppet hjärta. Enorma skaror 

av pilgrimer kommer dit vid särskilda tillfällen, varav många från Mexiko. Den 4 

mars 1997 hjälpte Maria Maureen att teckna sin bild som ”Mary, Refuge of Holy 

Love.” 

     Ärkestiftet i Cleveland godkände under ett möte i juli 1996 att Holy Ministries 

skulle anta en ekumenisk status och att stiftet skulle svara ”inga kommentarer” på 

förfrågningar om dem. I en kungörelse 11 november 2009 förklarade emellertid 

ärkebiskop Lennon att ”de påstådda uppenbarelserna och inre rösterna till Maureen 

Sweeney-Kyle har inte övernaturligt ursprung.” Han förbjöd prästerna att förmedla 

sakramenten på Holy Love ministries område och tillrättavisade de trogna i 

Clevelands stift ”att upphöra att samlas i något religiöst, liturgiskt, andligt eller 

andaktsfullt syfte” där. 

     Som ett resultat av information sänd till honom av ärkestiftet, men utan någon 

utfrågning av Maureen, bad kardinal Levada, prefekt för Vatikanens 

troskongregation biskoparna i Mexiko ”att inte godkänna något deltagande av 

präster och trogna” i pilgrimsfärder till Maranatha Springs (28 maj 2009). 

     Originalversionen av denna bok innehöll några mycket långa citat från 

Maureens budskap. Eftersom texten måste förkortas av publiceringsskäl har de 

flesta utelämnats. Budskapen finns på   www.holylove.org  

 

     Taigi, Anna Maria (1769 - 1837), saligförklarad. En italiensk hemmafru som 

upplevde extraordinära mystiska gåvor. En sol uppenbarade sig i hennes inre, i 

vilken hon kunde se händelser i framtiden såväl som saker som ägde rum långt 

borta. Ibland kunde hon läsa själarna hos de som var omkring henne. Hon blev 

konsulterad av många personer i hög ställning inom kyrkan. Hennes kropp ligger 

oförstörd i San Crisogonos kyrka i Rom. Fastän hon inte är en av de visionärer som 

behandlas i denna bok har hon citerats som bakgrund. 

 

     Talbott, Patricia. En fotomodell i Ecuador. Patricia fick en uppenbarelse 28 

augusti 1988 i vilken Vår Fru sade till henne: ”Be för präster och för ordensfolk, 

för Satan frestar dem till synd. Förvirring kommer att vara hans huvudsakliga 

provokation.” Detta ledde till att Patricia gav upp sitt arbete som fotomodell och 

började be mera. Kallande sig själv ”Trons Väktare” varnade Maria för spridandet 

av falska läror i Kyrkan, för omåttlighet och sexuell omoral, och tillade att ”tiden 

[för omvändelse] är kort, mycket kort.” 

     7 oktober 1988, vid Place du Zocalo i Mexiko, sade Maria till Patricia: ”Bed 

Rosenkransen. Det är skölden mot ondska. Bär skapularet som skall beskydda er. 

Ha Jesu Hjärta i era hem vilket bevarar er enade och i frid. Gör bot och fasta. Med 

bön kommer ni in i min Sons Hjärta.” I en annan uppenbarelse sade Maria: ”Jag är 

här för att avslöja datumet för det stora straffet, som du inte får avslöja för någon.” 

http://www.holylove.org/
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Hon ledde Patricia till en plats i bergen kallad ”El Cajas,” vilken hon önskade 

skulle bli en plats för bön. Patricias sista uppenbarelse ägde rum 3 mars 1990. 

     Biskop Luna Tobar bad Patricia att inte tala officiellt om dessa upplevelser. Ett 

symposium som behandlade dem organiserades emellertid 1995 av fader J. Teran, 

rektor vid Quitos universitet. Efter det mildrade biskopen sin ståndpunkt. 

     1994 upptäckte en grupp vetenskapsmän ledda av Dr. Ramon Sanchez att 

Patricias fysiska reaktioner vid mottagandet av den Heliga Kommunionen var 

anmärkningsvärt lika Nancy Fowler’s (se ovan) under hennes uppenbarelser. 

 

     Terelya, Josyp (1943 - 2009). Medan Ukraina befann sig under Sovjetunionens 

välde blev Josyp ledare för den underjordiska katolicismen. Han blev fängslad åtta 

gånger och skulle ha dött av nedkylning i ett koncentrationsläger i Sibirien om inte 

Vår Fru hade värmt hans cell på ett mirakulöst sätt. Efter att ha frisläppts 1981 

bevittnade han uppenbarelserna av den Välsignade Modern i Hruschiv 1987. I exil 

från sitt hemland flyttade han till Toronto, Canada. Han blev presenterad för den 

Helige Fadern två gånger av biskop Roman Danylak. 

 

     TGS The Great Sign. Se Jaramillo 

 

     TTP To the Priests. Se Gobbi 

 

     Tursovka. En liten by i Slovakien där Maria uppenbarade sig sex gånger 1958 

på en bergstopp för en skogsarbetare med namnet Matous Latusa (1916 -). Hon 

gav honom en vision av jorden drabbad av översvämningar, jordbävningar och 

andra katastrofer som skulle utplåna två tredjedelar av mänskligheten. Straffet 

kunde emellertid mildras genom ”bön, Rosenkransen och botgöring.” Jesus 

uppenbarade sig också för Matous och botade honom från cancer. Väldiga 

folkmassor, upp till 20,000, började besöka platsen och helanden rapporterades. 

Kommunistregeringen satte Matous i fängelse och försökte tvinga honom att ta 

tillbaka vad som hänt. Från 1958 till 1960 genomgick han 500 förhör inför 

omkring 40 domare. Till slut förklarades han sinnessjuk och spärrades in flera 

gånger på mentalsjukhus. Sex vattenkällor som sprang fram mirakulöst skapade 

många bilder av Jesus och Maria i isen när vattnet frös. En stiftskommission 

förklarade emellertid 25 juni 1975 att: ”Det har inte bevisats att Matous Latusa 

hade övernaturliga uppenbarelser av Guds Moder från juni till augusti 1958.” 

 

    Vassula (1942 -) Se Inledning sid 18. 

 

www.slig.se     www.tlig.org    www.christianunitynow.com 

 

http://www.slig.se/
http://www.tlig.org/
http://www.christianunitynow.com/
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     Wade, Ruth Ann, gift. (1940-) Ruth Ann helades från svåra hälsoproblem vid 

ett karismatiskt bönemöte. Efter att ha gått med i en bönegrupp började hon ta 

emot budskap för gruppen från den Helige Ande. 1990 började Vår Fru ge henne 

budskap för världen. Senare började Jesus också tala till henne. I februari 1995 

upphörde hennes offentliga budskap men hon tar fortfarande emot privata. 

 

     Zeitun, Egypten. En förstad till Kairo där Vår Moder uppenbarade sig över 

Sankta Marias koptisk-ortodoxa kyrka under tre år med början 2 april 1968. Hon 

uppenbarade sig på nätterna strålande av ljus. Hon brukade glida fram och tillbaka 

över taket, buga och vinka, lyfta sina armar i bön eller låta dem hänga neråt, men 

hon sade aldrig ett ord. Ofta cirklade duvlika varelser runt henne utan att röra 

vingarna. Stora folksamlingar, ibland mer än 20,000 människor, bevittnade dessa 

uppenbarelser. Många fotografier togs. Vanligen varade uppenbarelserna omkring 

tjugo minuter men flera gånger så länge som åtta timmar. I början var det två eller 

tre uppenbarelser i veckan. Senare omkring en i veckan. Shenouda III, den 

koptiske patriarken i Egypten, har erkänt äktheten i dessa uppenbarelser. 

 

 

 

 

 

*  *  * 

 

 

 

 

 

 

 

Vill du att denna bok skall fortsätta tryckas och delas ut gratis? 

Se sidan 4 (mitten). 
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I vår tid rapporteras uppenbarelser av 

Jesus och Maria mycket oftare än i det 

förgångna. I LYSSNA PÅ MINA 

PROFETER ger Fader Edward 
O´Connor en tolkning av vår tid, 

besvarar frågan om vad som väntar och 

ger närmare detaljer om tidens slut. 

Boken förklarar budskapen från några 

av de mäktigaste profeterna under 
1900-talet, däribland Syster Faustina, 

Luisa Piccarreta, Fader Gobbi, Julia 

Kim, visionärerna i Medjugorje, 

Vassula Rydén och många andra. 

Denna ovärderliga resurs kommer att 
hjälpa läsarna att förstå de himmelska 

rösterna ovan oväsendet från dagens 

hektiska värld. 


